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POVZETEK 

Republika Slovenija je prenovila področno zakonodajo in sprejela prenovljen Nacionalni operativni 

program, s čimer je prišlo do znatnih sprememb predvsem pri območjih aglomeracij. Na območju 

občine Žalec je tako z novim Nacionalnim operativnim programom opredeljenih 17 aglomeracij in sicer:  

• 1 aglomeracija večja od 10.000 PE (Polzela, ID 8235), 

• 4 aglomeracije večje od 2.000 PE in manjše od 10.000 PE (Žalec, ID 9429; Gmajna, ID 9498; 

Petrovče, ID 9420; Zabukovica, ID 9362), 

• 3 aglomeracije večje od 500 PE in manjše od 2.000PE (Kasaze, ID 9361; Železno, ID 9356; Levec, 

ID 9471), 

• 9 aglomeracij manjših od 500 PE (Podlog v Savinjski dolini, ID 9467; Železno-Pernovo, ID 40041; 

Zgornje Grušovlje, ID 9447; Zgornje Roje, ID 9425; Studence, ID 50114; Velika Pirešica, ID 50113; 

Šentjugert, ID 50111; Spodnje Grušovlje, ID 9445; Ponikva pri Žalcu, ID 50120).  

S tem je država razširila območje z opredeljenimi aglomeracijami oz. dvignila zahtevani standard 

opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Obenem tudi lastniki objektov zunaj aglomeracij ne 

pristopajo k obvezam glede odvajanja in čiščenja odpadne vode v zadostni meri. Tako se je pojavila 

potreba po prenovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo 

opredelil zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve in podal akcijski načrt 

za njihovo uresničevanje. 

Pravno podlago za izdelavo Operativnega programa na občinskem nivoju predstavlja Uredba o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017 in 81/2019) (v nadaljevanju: 

Uredba). Ta ureja področje emisije snovi pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, med 

drugim standarde čiščenja ter zadolžitve lastnikov objektov in javne službe, ki se izvaja kot obvezna 

občinska gospodarska javna služba. Uredba obravnava tako oskrbovalne standarde kot tudi tehnične, 

vzdrževalne in organizacijske ukrepe in normative za izvajanje javne službe in oskrbovanja posameznih 

objektov izven meja aglomeracij. 

Namen Operativnega programa je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov 

na celotnem območju občine Žalec. Pričujoči dokument obravnava nove rešitve odvajanja in čiščenja 

komunalne odpade vode v poselitvenih območjih (aglomeracijah), za katera je treba zagotoviti 

odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi skladno z Nacionalnim 

operativnim programom in ga nadgrajuje z določitvijo zakonsko dopustnih, tehnično izvedljivih, 

ekonomsko upravičenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v objektih izven 

aglomeracij. Nadalje prav tako določa roke za izvedbo, odgovorne za izvedbo ter finančne obremenitve 

Občine in lastnikov objektov. 

Cilji pričujočega operativnega programa so: 

• preverjene in posodobljene rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa 

poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno 

kanalizacijo in 

• vzpostavljen program čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode za vse objekte na 

območju občine Žalec. 

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, se je Občina Žalec odločila 

za izdelavo Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine 

Žalec in izdelavo slednjega naročila pri podjetju Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Pri izdelavi Operativnega programa so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je izdelovalec 

pričujočega dokumenta prejel s strani naročnika. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih 

naročnik in izdelovalec Operativnega programa ocenila kot uporabne za njegovo izdelavo. 
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Na začetku priprave Operativnega programa je bil opravljen terenski ogled poseljenega območja 

občine, s katerim si je projektna skupina ustvarila sliko območja obravnave. Od predstavnikov Občine 

in pristojnega Javnega komunalnega podjetja so bili prevzeti podatki o obstoječem načinu izvajanja 

javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, obstoječih in predvidenih 

sistemih odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, načrt razvojnih programov, kontaktne podatke 

od pristojnih upravljavcev sistemov odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in digitalizirana 

prostorska plana občin. Vsi vhodni podatki, uporabljeni v tem dokumentu, so bili pridobljeni na presečni 

datum avgust 2021.  

Sledila je analiza podatkov in ugotovitev zakonskih obveznostih, ki jih mora Občina v zvezi z odvajanjem 

in čiščenjem komunalne odpadne vode izpolniti. Na podlagi rezultatov navedenih faz priprave projekta 

je bilo izvedeno vrednotenje ekonomske upravičenosti različnih zakonsko dopustnih in tehnično 

izvedljivih variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  

Pri oblikovanju variantnih rešitev in izbiri najboljše rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode na obravnavanem območju je bilo izvedenih več sprotnih usklajevanj s predstavniki občinske 

uprave in pristojnega javnega komunalnega podjetja. V nadaljevanju so bili določeni tudi nosilci 

posameznih nalog, terminski načrt izvedbe in finančni viri za izvedbo operativnega programa. 

Glede na geografske značilnosti reliefa, gostoto poselitve, značilnosti obstoječe pozidave in obstoječih 

načinov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine, predvideno namensko 

rabo prostora in zakonska določila so bile v tem Operativnem programu opredeljene variantne rešitve 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa naselja na območju občine Žalec. Obravnavane 

so bile naslednje variante: 

• Varianta A – obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta B – načrtovano javno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta C – možno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta D – individualne male čistilne naprave, 

• Varianta E – nepretočne greznice, 

• Varianta F – kmetija z gnojiščem, 

• Varianta X – objekti, ki nimajo potrebe po odvajanju komunalne odpadne vode (npr. 

gospodarski, infrastrukturni objekti ter objekti v katerih komunalne odpadne vode ne nastajajo) 

ali ne obstajajo več. 

Za vsak objekt na območju občine Žalec je bilo izvedeno preverjanje zakonske dopustnosti, tehnične 

izvedljivosti in vrednotenje ekonomske učinkovitosti vseh obravnavanih variant. Za vsak objekt je bil na 

koncu izbran najboljši možni način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ocenjena vrednost 

investicije, določen nosilec, ki je zadolžen za realizacijo investicije in opredeljen rok do katerega mora 

biti investicija realizirana. 

Iz zgornjih preglednic izhaja, da bo na območju občine Žalec po izvedbi tega operativnega programa 

59,93 % vseh objektov oz. 68,61 % vseh PE odvajalo komunalno odpadno vodo preko javnega 

kanalizacijskega omrežja. Ostalih 40,07 % vseh objektov oz. 31,39 % vseh PE pa bo odvajalo komunalno 

odpadno vodo preko možnih zasebnih kanalizacijskih omrežij,  tipskih malih komunalnih čistilnih 

naprav, nepretočnih greznic (pod pogoji) ali drugih predlaganih rešitev. 

Občina Žalec je do konca leta 2021 za reševanje problematike odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode (upoštevajoč ostale vire financiranja) že namenila 45.353.154,98 €, s čimer je z javnim 

kanalizacijskim omrežjem večinoma pokrila velik del ključnih aglomeracij na svojem območju. Glede na 

zgoraj predstavljeno ekonomsko vrednotenje ugotavljamo, da mora v prihodnje za popolnitev 

obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja (skladno z zaključki tega operativnega programa) Občina 

Žalec nameniti še 1.604.580,00 €, poleg tega pa za njegovo razširitev nameniti še 15.993.026,05 €, s 

čimer bi izpolnila vse svoje zakonske obveznosti.  
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Na drugi strani ekonomsko vrednotenje pokaže, da bodo morali lastniki stavb do konca leta 2021, do 

konca leta 2023 ali ob prvi rekonstrukciji svojih objektov zagotoviti izgradnjo možnih zasebnih 

kanalizacijskih omrežij, individualnih malih komunalnih čistilnih naprav (upoštevani sta zgolj rešitvi D2 

in D3 v pristojnosti lastnikov stavb – rešitev D1 namreč predstavljajo že zgrajene IMČN) ali nepropustnih 

greznic v višini 16.076.850,94 €.  

Ob tem se postavlja predvsem vprašanje informiranosti lastnikov stavb o njihovih obveznostih, ki 

izhajajo iz tega Operativnega programa in veljavne zakonodaje. Zakonsko predpisani roki se za nekatere 

lastnike stavb namreč hitro približujejo (v izjemnih primerih so celo že potekli), lastniki stavb pa bodo 

morali stroške investicije, vzdrževanja in obratovanja tovrstnih naprav pokriti sami. Tako predlagamo, 

da Občina Žalec v prihodnje prouči različne možnosti kako spodbuditi lastnike stavb, da se čim prej 

vključijo v realizacijo predvidenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
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1 UVOD 

1.1 OZADJE IZDELAVE OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Občina Žalec je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občinsko središče je v istoimenskem mestu. Občina 

Žalec se nahaja v Spodnji Savinjski dolini in v današnji obliki obstaja od leta 1998. Občina meji na severu 

na mestno občino Velenje, na vzhodu na občino Dobrna in Mestno občino Celje, na jugu na občini 

Laško in Hrastnik, na zahodu pa na občini Prebold in Polzela. Površina občine je 117,1 km², sestavlja jo 

39 naselij v desetih krajevnih skupnostih. 

Na območju občine Žalec je skladno z registrom prostorskih enot (RPE) opredeljenih 39 naselij: Arja vas, 

Brnica, Dobriša vas, Drešinja vas, Galicija, Gotovlje, Grče, Griže, Hramše, Kale, Kasaze, Levec, Liboje, 

Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Migojnice, Novo Celje, Pernovo, Petrovče, Podkraj, Podlog v Savinjski 

Dolini, Podvin, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Ruše, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Studence, Šempeter 

v Savinjski dolini, Velika Pirešica, Vrbje, Zabukovica, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Zavrh pri Galiciji, 

Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno. 

Glede na hierarhijo naselij so naselja v občini Žalec: 

• medobčinsko središče/občinsko središče Žalec, 

• pomembnejši lokalni središči: Šempeter in Petrovče, 

• lokalna središča: Zabukovica, Liboje, Kasaze, Griže/Migojnice, Velika Pirešica, Ponikva in Levec in 

• ostala naselja. 

Občina Žalec je prvič izdelala strateški dokument s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode leta 2005, ko je za svoje območje pripravila Razvojni program izgradnje kanalizacijskega sistema v 

Občini Žalec za obdobje od leta 2005 -2015 (JKP Žalec d.o.o., maj 2005). Nato je leta 2014 izdelala 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Žalec (ZaVita 

d.o.o., december 2014), ki je ostal v veljavi vse do danes. V mesnem času je prišlo do pomembnih 

sprememb prostorske in okoljske zakonodaje, spremembe veljavnih prostorskih aktov, pa tudi izvedbe 

več investicij povezanih za odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.  

Republika Slovenija je prenovila področno zakonodajo in sprejela prenovljen Nacionalni operativni 

program, s čimer je prišlo do znatnih sprememb predvsem pri območjih aglomeracij. Na območju 

občine Žalec je tako z novim Nacionalnim operativnim programom opredeljenih 17 aglomeracij in sicer:  

• 1 aglomeracija večja od 10.000 PE (Polzela, ID 8235), 

• 4 aglomeracije večje od 2.000 PE in manjše od 10.000 PE (Žalec, ID 9429; Gmajna, ID 9498; 

Petrovče, ID 9420; Zabukovica, ID 9362), 

• 3 aglomeracije večje od 500 PE in manjše od 2.000PE (Kasaze, ID 9361; Železno, ID 9356; Levec, 

ID 9471), 

• 9 aglomeracij manjših od 500 PE (Podlog v Savinjski dolini, ID 9467; Železno-Pernovo, ID 40041; 

Zgornje Grušovlje, ID 9447; Zgornje Roje, ID 9425; Studence, ID 50114; Velika Pirešica, ID 50113; 

Šentjugert, ID 50111; Spodnje Grušovlje, ID 9445; Ponikva pri Žalcu, ID 50120).  

S tem je država razširila območje z opredeljenimi aglomeracijami oz. dvignila zahtevani standard 

opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Obenem tudi lastniki objektov zunaj aglomeracij ne 

pristopajo k obvezam glede odvajanja in čiščenja odpadne vode v zadostni meri. Tako se je pojavila 

potreba po prenovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo 

opredelil zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve in podal akcijski načrt 

za njihovo uresničevanje. 

Pravno podlago za izdelavo Operativnega programa na občinskem nivoju predstavlja Uredba o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017 in 81/2019) (v nadaljevanju: 

Uredba). Ta ureja področje emisije snovi pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, med 
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drugim standarde čiščenja ter zadolžitve lastnikov objektov in javne službe, ki se izvaja kot obvezna 

občinska gospodarska javna služba. Uredba obravnava tako oskrbovalne standarde kot tudi tehnične, 

vzdrževalne in organizacijske ukrepe in normative za izvajanje javne službe in oskrbovanja posameznih 

objektov izven meja aglomeracij. 

Operativni program je izvedbeni akt na ravni občine, s katerim so natančno določena poselitvena 

območja, za katere je treba v zakonsko določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode 

v kanalizacijo in čiščenje v ustrezni čistilni napravi. Prav tako določa predvidene investicije, vire 

financiranja in prioritete porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne 

kanalizacije. Z namenom celovite obravnave območja občine Žalec operativni program obsega tudi 

možne dodatne ukrepe Občine Žalec na območjih izven aglomeracij, ter zadolžitve lastnikov objektov 

na teh območjih.  

Uredba v svojem 36. členu določa da se v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode podrobneje določijo: 

• aglomeracije na območju občine, 

• zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno 

aglomeracijo, 

• roki in ukrepi za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje, 

• prikaz izvedenih in načrtovanih investicij, 

• območja izven meja aglomeracij v posamezni občini ter podrobnejše zahteve ter roke za 

ureditev področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, se je Občina Žalec odločila 

za izdelavo Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine 

Žalec in izdelavo slednjega naročila pri podjetju Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Pri izdelavi Operativnega programa so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je izdelovalec 

pričujočega dokumenta prejel s strani naročnika. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih 

naročnik in izdelovalec Operativnega programa ocenila kot uporabne za njegovo izdelavo. 
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1.2 PODATKI O NAROČNIKU IN IZDELOVALCU OPERATIVNEGA PROGRAMA 

1.2.1 NAROČNIK 

Naročnik: 

 

Občina Žalec 

Ul. Savinjske čete 5 

3310 Žalec 

 

Župan: Janko Kos, univ. dipl. org. spec. 

Matična številka: 5881544000 

ID št. za DDV: SI62546708 

Telefon: (03) 71 36 465 

Faks: (03) 71 36 464 

e-pošta: glavna.pisarna@zalec.si 

Predstavnik naročnika: ga. Darja Dobrajc Lukman in g. Aleksander Žolnir 

 

1.2.2 IZDELOVALEC 

Izdelovalec: 

 

Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Tominškova 40 

1000 Ljubljana  

 

Direktor: Matjaž Harmel 

Matična številka: 6158234000 

ID št. za DDV: SI 92303633 

Telefon: 041/ 711-794 

Faks: / 

e-pošta: info@zavita.si 

Predstavnika izvajalca: Klemen Strmšnik in Matevž Premelč 

mailto:glavna.pisarna@zalec.si
mailto:info@zavita.si
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1.3 NAMEN IN CILJI PRIPRAVE OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Osnovni namen strateških in operativnih dokumentov povezanih z urejanjem odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode je varovanje površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in 

fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, še posebej na vodovarstvenih območjih ter 

območjih kopalnih voda, pa tudi varovanje pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami, v 

skladu z veljavno zakonodajo. 

Namen Operativnega programa je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz 

objektov na celotnem območju občine Žalec. Pričujoči dokument obravnava nove rešitve 

odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode v poselitvenih območjih (aglomeracijah), za katera 

je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi 

skladno z Nacionalnim operativnim programom in ga nadgrajuje z določitvijo zakonsko 

dopustnih, tehnično izvedljivih, ekonomsko upravičenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v objektih izven aglomeracij. Nadalje prav tako določa roke za izvedbo, odgovorne 

za izvedbo ter finančne obremenitve Občine in lastnikov objektov. 

Cilji pričujočega Operativnega programa so: 

• preverjene in posodobljene rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa 

poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 

javno kanalizacijo in 

• vzpostavljen Operativni program čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode za vse 

objekte na območju občine Žalec. 
 

1.4 OSNOVE IN PODLAGE ZA PRIPRAVO OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Državni predpisi, vključeni v pripravo pričujočega operativnega programa: 

• Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 - 

ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011 – ORZGJS40). 

• (Nacionalni) operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 

2020). 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2020 - 2030 (Ur. l. RS, št. 31/2020). 

• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017 in 

81/2019). 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015). 

Občinski predpisi, vključeni v pripravo pričujočega operativnega programa: 

• Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 

in Žalec (Uradni list RS, št. 1/2012), 

• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/2020),  

• Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin 

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/2012). 

Ostali viri, uporabljeni pri pripravi operativnega programa: 

• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine 

Žalec - prenova v letu 2014 (št. proj.: 58/2014) (Zavita, svetovanje, d.o.o.. 2014),  

• Elaborat programa opremljanja za OPN Občine Žalec (ZaVita, 2021), 

• Statistični urad Republike Slovenije - Si-Stat podatkovni portal (SiStat, 2021), 

• Centralni register prebivalstva (CRP, 2021), 

• E-Geodetski podatki, Ministrstvo za okolje in prostor (EGP, 2021), 
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• Usklajevanja in pogovori s projektantskimi podjetji (zbiranje informacij o povprečnih 

vrednostih materialnih stroškov gradnje kanalizacijskih sistemov in naprav) (ustni vir: 

avgust-oktober 2021), 

• Usklajevanja in pogovori s predstavniki članov občinske uprave Občine Žalec in JKP Žalec 

d.o.o. (ustni vir: avgust-oktober 2021). 

1.5 POVZETEK ZAKONSKIH ZAHTEV 

Vsebina operativnega programa je okvirno določena v Operativni program odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020). Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode se nanaša na celotno območje Republike Slovenije (RS) in je med ključnimi 

dokumenti za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem 

komunalne odpadne vode. Je programski dokument, s katerim se za vsako posamezno 

aglomeracijo, za katero je v predpisanih rokih treba zagotoviti opremljenost z javno infrastrukturo 

oziroma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost z drugo ustrezno infrastrukturo za 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, podrobneje določijo zahteve v zvezi z 

odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode ter roki za doseganje teh zahtev. Z 

operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se podrobneje določijo 

tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem posameznih objektov na območjih zunaj meja 

aglomeracij, oziroma na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in za katera opremljanje 

z javno kanalizacijo tudi ni predpisano. 

Z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se na podlagi analize 

stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določijo ukrepi za 

izpolnjevanje zahtev glede opremljenosti oziroma izboljšanje stopnje opremljenosti z 

infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode Operativni program odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020). 

S 1. januarjem 2020 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju 

in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 91/19). Slednja v svojem 36. 

členu določa da se v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

podrobneje določijo: 

• aglomeracije v posamezni občini, 

• zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno 

aglomeracijo iz prejšnje alineje in 

• roki za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje,  

• ukrepi, potrebni za doseganje predpisane opremljenosti z javno kanalizacijo, 

• prikažejo izvedene investicije občin za vsako posamezno aglomeracijo, ločeno za javno 

kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo, 

• prikažejo načrtovane investicije občin za vsako posamezno aglomeracijo, ločeno za javno 

kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo, 

• podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na 

območju izven meja aglomeracij ter roki za njihovo izpolnjevanje podrobnejše zahteve v 

zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na območju izven meja 

aglomeracij ter roki za njihovo izpolnjevanje. 

Uredba v 19. členu določa naslednje oskrbovalne standarde za aglomeracije: 

• Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju 

praviloma opremljena z: 

o javnim kanalizacijskim omrežjem, 

o komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 

10. členom te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe. 
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• V aglomeraciji iz prejšnjega odstavka mora biti za padavinsko odpadno vodo, za katero v 

skladu s 7., 8. ali 9. točko prvega odstavka 15. člena te uredbe zagotavlja odvajanje in 

čiščenje v okviru nalog javne službe, zagotovljeno, da: 

o ima javno kanalizacijsko omrežje v tej aglomeraciji, če gre za mešano kanalizacijsko 

omrežje, zmogljivost določeno tako, da je zagotovljeno odvajanje in čiščenje te 

padavinske odpadne vode, ali 

o je ta aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje 

izključno te padavinske odpadne vode. 

• Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za skupino objektov v aglomeraciji iz prvega 

odstavka tega člena zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo z 

zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če: 

o bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko omrežje te aglomeracije povzročilo 

več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno 

napravo za to skupino objektov, 

o je taka mala komunalna čistilna naprava del javne kanalizacije in jo upravlja izvajalec 

javne službe in 

o je v tej mali komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje v skladu s petim 

odstavkom 10. člena te uredbe in dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe. 

• Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se lahko za posamezen objekt ali posamezno 

skupino objektov v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, če je obremenjevanje 

okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu oziroma tej skupini 

objektov manjše od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka 

presegala dolžino 100 m ali gradnja kanalizacijskega priključka tehnično ni izvedljiva ali bi 

gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za 

okolje, zagotovi opremljanje z: 

o 1.      komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja 

čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo 

mejnih vrednosti iz preglednice 1 oziroma preglednice 2 iz priloge 1 te uredbe, 

predpisanih za to aglomeracijo, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska 

mala komunalna čistilna naprava, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali 

večjo od 2.000 PE, 

o 2.      komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja 

čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo 

mejnih vrednosti iz preglednice 3 iz priloge 1 te uredbe, predpisanih za malo 

komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če gre za malo 

komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, v 

aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, 

o 3.      malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da 

dosega učinke čiščenja iz preglednice 1 oziroma preglednice 2 iz priloge 1 te uredbe, 

predpisani za to aglomeracijo, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo v 

aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, 

o 4.      malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da 

učinek čiščenja dosega 80 odstotkov glede na parameter KPK, če gre za tipsko malo 

komunalno čistilno napravo v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 

PE, 

o 5.      nepretočno greznico, če čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s 1. ali 2. 

točko tega odstavka ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali 

posebnih geografskih razmer, ki lahko škodljivo vplivajo na delovanje male komunalne 
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čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m ipd.), in ta nepretočna greznica 

ustreza naslednjim pogojem: 

– pri dimenzioniranju se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 

l/osebo na dan, 

– njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 

m3, 

– izvedena je iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje 

njene vsebine v okolje, in 

– zagotovi se njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe. 

• Šteje se, da so stroški gradnje kanalizacijskega priključka nesorazmerni glede na koristi za 

okolje, če zaradi naravnih ovir (npr. vodotok, nasprotni nagib terena, geološke značilnosti 

terena) ali tehničnih vzrokov (npr. tlačni vod javnega kanalizacijskega omrežja) stroški 

gradnje ali priključitve več kot trikrat presegajo povprečne stroške gradnje primerljivega 

priključka na javno kanalizacijsko omrežje, kjer ni takih naravnih ovir ali tehničnih vzrokov 

(npr. več kot trikrat presegajo povprečne stroške gradnje kanalizacijskega priključka v isti 

aglomeraciji ali na primerljivem območju), ali več kot trikrat presegajo stroške opremljanja 

z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s prejšnjim 

odstavkom. 

• Ne glede na prvi odstavek tega člena in ne glede na prejšnji odstavek se opremljanje z 

malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s četrtim odstavkom 

tega člena lahko zagotovi tudi, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, 

opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta. 

• Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se lahko za javno kanalizacijsko omrežje 

posamezne aglomeracije zagotovi priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sosednje 

aglomeracije, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo, če je v tej komunalni čistilni 

napravi zagotovljeno čiščenje tako, da mejne vrednosti, predpisane za to aglomeracijo, 

niso presežene. 

• Komunalno odpadno vodo iz 17. člena te uredbe in blato iz prejšnjega člena, ki nastajata 

na območju občine, morajo biti zagotovljene zmogljivosti za prevzem in čiščenje 

komunalne odpadne vode oziroma prevzem in obdelavo blata na območju komunalne 

čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in čiščenje te komunalne odpadne vode 

oziroma prevzem in obdelavo tega blata. 

• Če so s prostorskim aktom načrtovana stavbna zemljišča, ki še niso pozidana in so stična 

s katerokoli od aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, za njihovo 

opremljanje veljajo zahteve, kot so določene za to aglomeracijo. 

• Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki so stična s katerokoli od 

aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, za celotno aglomeracijo skupaj z 

načrtovanimi novimi stavbnimi zemljišči veljajo zahteve za opremljanje, kot so določene 

za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki ustreza končni načrtovani skupni obremenitvi 

obstoječih in načrtovanih novih stavbnih zemljišč. 

• Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki niso stična z nobeno od 

aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, vendar se glede na načrtovane 

prostorske ureditve pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, za njihovo 

opremljanje veljajo zahteve, kot so določene za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki 

ustreza končni načrtovani skupni obremenitvi načrtovanih novih stavbnih zemljišč in 

obstoječih stavbnih zemljišč, če se z njimi stikajo. 
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Uredba v 19.a členu določa naslednje izjeme pri opremljanju aglomeracij: 

• Ne glede na prejšnji člen je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 

PE, zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena na način iz 

četrtega odstavka prejšnjega člena za posamezne objekte ali za skupine objektov, če 

občina na podlagi ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da bi opremljanje na 

način iz prvega ali tretjega odstavka prejšnjega člena povzročilo več kot trikrat večje 

stroške glede na stroške opremljanja v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen 

če je z drugim predpisom določeno drugače. 

• Pri ekonomski analizi iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati najmanj varianto 

opremljanja z enim javnim kanalizacijskim sistemom za celotno aglomeracijo, varianto 

opremljanja z več javnimi kanalizacijskimi sistemi za skupine objektov v aglomeraciji v 

skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena in varianto opremljanja v skladu s četrtim 

odstavkom prejšnjega člena, pri tem pa upoštevati stroške in koristi vsake od 

obravnavanih variant v ekonomski dobi investicije ob smiselni uporabi določb predpisa, ki 

ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju financ. 

Uredba v 21. členu določa naslednje oskrbovalne standarde za območja izven aglomeracij: 

• Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, 

ki nastaja v objektu, zagotoviti: 

o odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega 

priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede 

na koristi za okolje, 

o čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE, tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 

8. člena te uredbe, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala 

komunalna čistilna naprava, ali 

o čiščenje komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za katero je 

iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter 

KPK. 

• Ne glede na drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka lahko lastnik objekta na območju 

izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje prejšnjega odstavka, za 

komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni 

napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, 

ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna 

greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim 

enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja 

prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek: 

o predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST 

EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre 

za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo, 

o filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP 

CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če 

gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali 

o sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim 

enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje 

v podzemno vodo. 

• Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik 

enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez 

restavracije ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, 
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gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni 

zagotovljena, na območju izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje 

prvega odstavka tega člena, za komunalno odpadno vodo iz te stavbe zagotovi čiščenje 

v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote 

za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote 

za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo v skladu s prejšnjim odstavkom in ki ustreza 

pogojem, da: 

o se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 

l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali 

drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko 

zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni 

zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na 

dan, 

o njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za 

kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno 

nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba 

s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša 

najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3, 

o ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico 

celotne prostornine pretočne greznice, 

o je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, 

o je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje, in 

o je zagotovljeno ravnanje z blatom, kakor je v skladu s 17. členom te uredbe predpisano 

za ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 

50 PE. 

• Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na 

območju izven meja aglomeracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena 

in je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v objektu manjše 

od 50 PE, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi zbiranje v nepretočni 

greznici, če: 

o čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z drugo ali tretjo alinejo prvega odstavka 

tega člena ali v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena ni izvedljivo zaradi 

prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko 

negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska 

višina nad 1.500 m in podobno), ali gre za komunalno odpadno vodo iz objekta brez 

stalno zaposlenih oseb, razvrščenega po klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, 

ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena: 

– stavba za opravljanje verskih obredov s klasifikacijsko številko 12721, 

– pokopališka stavba s klasifikacijsko številko 12722 (npr. mrliška vežica s 

spremljajočimi objekti), 

– kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, s klasifikacijsko številko 

12730, ali 

– daljinski (prenosni) elektroenergetski vod s klasifikacijsko številko 22140 (npr. 

transformatorska postaja) in 

– objekt ali naprava za pripravo vode za oskrbo s pitno vodo (vodarna), razen če 

predpis, ki ureja vodovarstveni režim na območju, kjer stoji ta objekt oziroma 

naprava, ne določa drugače, in 

o ta nepretočna greznica ustreza pogojem, da: 
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– se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 

l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije 

ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko 

zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni 

zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo 

na dan, 

– njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 

10 m3, razen če gre za objekt brez stalno zaposlenih oseb, razvrščen po 

klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in 

objekte državnega pomena, iz prejšnje točke, kjer njena koristna prostornina znaša 

najmanj 3 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3, 

– je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje 

njene vsebine v okolje, in 

– se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe. 

• Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na 

območju izven meja aglomeracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, 

ta objekt opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 

50 PE, če za blato zagotovi ravnanje v skladu s 17. členom te uredbe. 

• Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave ali nepretočne 

greznice iz tega člena zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in 

upravljanju. 

• Če je območje oziroma del območja izven meja aglomeracij opremljeno z javnim 

kanalizacijskim omrežjem, mora biti opremljeno tudi s komunalno čistilno napravo, ki 

zaključuje to kanalizacijsko omrežje, za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. 

členom te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe glede na skupno 

obremenitev, ki se odvaja po tem kanalizacijskem omrežju. 

Skladno z 22. členom Uredbe morata lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z 

javno kanalizacijo, in lastnik objekta iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena zagotoviti, 

da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. 

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu 

kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju. 

Uredba v 39. členu določa naslednje prehodne roke za oskrbovalne standarde: 

• Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora biti aglomeracija s skupno 

obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna 

odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim 

kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne 

vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 

11. členom te uredbe najpozneje do: 

o 31. decembra 2021, če gre za iztok v občutljivo območje iz prve alineje drugega 

odstavka 10. člena te uredbe ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja 

iz druge alineje drugega odstavka 10. člena te uredbe ali v vodo na vodovarstvenem 

območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode, 

o 31. decembra 2023, če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje. 

• Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora biti aglomeracija s skupno 

obremenitvijo, manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno 

kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno 

čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 
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10. člena te uredbe ali v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe najpozneje do 

31. decembra 2023. 

Uredba v 40. členu določa naslednje prehodne roke za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode: 

• Ne glede na 15. člen te uredbe mora izvajalec javne službe zagotoviti odvajanje 

komunalne odpadne vode po javnem kanalizacijskem omrežju in njeno čiščenje v skladu 

z 10. členom te uredbe ter dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe najpozneje 

do: 

o 31. decembra 2021, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 

500 PE in manjšo od 2.000 PE, in za iztok iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega 

člena, 

o 31. decembra 2023, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 

500 PE in manjšo od 2.000 PE, in za iztok iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega 

člena, 

o 31. decembra 2023, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE. 

 

Uredba v 41. členu določa naslednje prehodne roke in zahteve za prilagoditev obstoječih 

komunalnih čistilnih naprav: 

• Ne glede na 10. člen te uredbe morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave, 

ki je bila zgrajena pred 22. avgustom 2009 in je obratovala na ta dan ali je bilo zanjo pred 

tem dnem izdano pravnomočno okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje ali 

gradbeno dovoljenje, zagotoviti, da se njeno obratovanje prilagodi zahtevam iz drugega 

oziroma tretjega odstavka 10. člena te uredbe najpozneje do 22. avgusta 2016, če gre za 

komunalno čistilno napravo, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s 

skupno obremenitvijo, enako ali večjo od: 

o 2.000 PE, in se komunalna odpadna voda odvaja v vodotok iz tretje alineje drugega 

odstavka 10. člena te uredbe, ali 

o 10.000 PE, in se komunalna odpadna voda odvaja v vodo na vodnem območju Donave, 

ki ni občutljivo območje iz prve alineje drugega odstavka 10. člena te uredbe ali voda 

na prispevnem območju občutljivega območja iz druge alineje drugega odstavka 

10. člena te uredbe. 

• Ne glede na 10. člen te uredbe morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave, 

ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe in je obratovala na ta dan ali je bilo zanjo 

pred tem dnem izdano pravnomočno okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno 

dovoljenje ali gradbeno dovoljenje, zagotoviti, da se njeno obratovanje prilagodi 

zahtevam iz petega odstavka tega člena najpozneje v petih letih od uveljavitve te uredbe. 

• Ne glede na prejšnji odstavek se peti odstavek 10. člena ne uporablja za male komunalne 

čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

 

Uredba v 43. členu določa naslednje prehodne roke in zahteve za prilagoditev obstoječih 

objektov: 

• Ne glede na 21. člen te uredbe mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo 

izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 

14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času 

gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno 

kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe 

niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti 
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odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od 

uveljavitve te uredbe. 

• Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 

2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno 

kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje 

prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se 

odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa 

ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali 

v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti 

odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021. 

• Ne glede na prvi odstavek tega člena mora lastnik obstoječe industrijske stavbe na 

območju naprave, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki 

urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bila v uporabi pred tem 

dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z 

javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje 

prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki 

nastaja v tej stavbi, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do: 

o roka, določenega v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje 

naprave, in 

o 31. decembra 2021, če gre za napravo, za katero okoljevarstveno dovoljenje še ni 

izdano, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana ali v pravnomočnem 

okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave rok ni predpisan. 

• Lastnik obstoječega objekta iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora o 

prilagoditvi načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode obvestiti izvajalca 

javne službe na območju, kjer je ta objekt, najpozneje v: 

o rokih iz prvega odstavka 29. člena te uredbe ali 

o 15 dneh po prejemu poziva izvajalca javne službe, če je prejel njegov poziv. 

• Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo 

predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, 

aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta izven 

meja aglomeracije, kjer so izpolnjeni pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te 

uredbe, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop 

na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja 

komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje 

šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je 

to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo. 

• Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, za katerega se zagotovi odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 19. člena te uredbe, mora 

zagotoviti priklop na malo komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne 

vode iz tega objekta najpozneje šest mesecev po njeni vgradnji. 

• Lastnik obstoječega objekta iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega 

odstavka tega člena lahko do rokov iz teh odstavkov komunalno odpadno vodo, ki nastaja 

v tem objektu: 

o čisti v obstoječi mali komunalni čistilni napravi, če je za blato zagotovljeno ravnanje v 

skladu s 17. členom te uredbe, 

o zbira v obstoječi nepretočni greznici, če je za to komunalno odpadno vodo 

zagotovljeno ravnanje v skladu s 17. členom te uredbe, ali 



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Žalec 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  18 

o čisti v obstoječi pretočni greznici, ki je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje 

objekta, če je za blato zagotovljeno ravnanje, kakor je v skladu s 17. členom te uredbe 

predpisano za ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE. 

1.6 POTEK PRIPRAVE OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Priprava Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 

občine Žalec je temeljila na javno dostopnih podatkih in podatkih, ki jih ima Občina v svojih 

evidencah oziroma v svojih bazah podatkov. Operativni program je pripravljen za celotno 

območje občine na podlagi: 

• podatkov o obstoječem načinu izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode,  

• podatkov o obstoječih sistemih odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 

• podatkov o predvidenih investicijah v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode,  

• ugotovljenih zakonskih obveznostih, ki jih mora Občina v zvezi z odvajanjem in čiščenjem 

komunalne odpadne vode izpolniti in  

• vrednotenja ekonomičnosti različnih možnih načinov odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode za objekte, kjer je to zakonsko dopustno. 

Vsebina Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 

občine Žalec je okvirno določena v nacionalnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020) in Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 91/19). 

Na začetku priprave Operativnega programa je bil opravljen terenski ogled poseljenega območja 

občine, s katerim si je projektna skupina ustvarila sliko območja obravnave. Od predstavnikov 

Občine in pristojnega Javnega komunalnega podjetja so bili prevzeti podatki o obstoječem načinu 

izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, obstoječih in 

predvidenih sistemih odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, načrt razvojnih programov, 

kontaktne podatke od pristojnih upravljavcev sistemov odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 

vode in digitalizirana prostorska plana občin. Vsi vhodni podatki, uporabljeni v tem dokumentu, 

so bili pridobljeni na presečni datum avgust 2021.  

Sledila je analiza podatkov in ugotovitev zakonskih obveznostih, ki jih mora Občina v zvezi z 

odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode izpolniti. Na podlagi rezultatov navedenih faz 

priprave projekta je bilo izvedeno vrednotenje ekonomske upravičenosti različnih zakonsko 

dopustnih in tehnično izvedljivih variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  

Pri oblikovanju variantnih rešitev in izbiri najboljše rešitve odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode na obravnavanem območju je bilo izvedenih več sprotnih usklajevanj s predstavniki 

občinske uprave in pristojnega javnega komunalnega podjetja. V nadaljevanju so bili določeni 

tudi nosilci posameznih nalog, terminski načrt izvedbe in finančni viri za izvedbo operativnega 

programa.  

1.7 OPIS POGOSTO UPORABLJENIH POJMOV  

Izrazi, uporabljeni v tem operativnem programu so povzeti po Operativnem programu odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020) ter imajo enak pomen, kot določata predpis, 

ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in 

predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V nadaljevanju so podane 
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obrazložitve najpogosteje uporabljenih oziroma ključnih izrazov na področju odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode. 

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge 

dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno 

odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. 

Blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato 

iz obstoječih pretočnih greznic. 

Čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno 

onesnaženost. 

Dodatna obdelava je obdelava komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se zmanjšuje 

ali odpravlja njena mikrobiološka onesnaženost tako, da mejne vrednosti mikrobioloških 

parametrov iz 9. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode niso presežene. 

Investicija je gradnja novih infrastrukturnih objektov ali naprav, rekonstrukcija obstoječih 

infrastrukturnih objektov ali naprav, njihova nadomestna gradnja ali nadomestitev infrastrukturnih 

objektov ali naprav, namenjenih za izvajanje javne službe. 

Izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo na predpisani način izbere ali določi občina 

v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 

Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot 

javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena za izvajanje obvezne občinske gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: 

javna služba). Pri tem je kanalizacija sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 

sklopov in naprav, povezanih v kanalizacijsko omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje 

odpadne vode iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne 

vode s streh ali utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov. 

Javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije.  

Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali mešanice 

komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki zmanjšuje ali 

odpravlja njeno onesnaženost. Pri tem je mala komunalna čistilna naprava komunalna čistilna 

naprava z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE. 

Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi 

rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna 

odpadna voda je tudi odpadna voda, ki: 

– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna 

vodi po uporabi v gospodinjstvu,  

– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali 

mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in 

sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne 

presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi 

njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne 

presega predpisanih mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, 

– nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz posebnega predpisa, ki posamezna 

vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju tovrstne industrijske odpadne vode ureja 

drugače, izhaja, da se za te industrijske odpadne vode ne uporablja, ali 

– nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za katero iz posebnega predpisa, ki 

posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode iz 
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tovrstne naprave ureja drugače, izhaja, da se za industrijske odpadne vode iz te naprave ne 

uporablja. 

Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen za zbiranje komunalne 

odpadne vode. 

Občutljivo območje je vodno telo površinske vode ali njegov del, ki je v skladu z merili iz Uredbe 

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in s Pravilnikom o občutljivih območjih 

uvrščeno med občutljiva območja. 

Obstoječa pretočna greznica je pretočna greznica, ki je bila zgrajena pred 31. decembrom 2015 v 

skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan 31. decembra 2015. 

Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno 

kanalizacijo ali vode. Odpadna voda je lahko komunalna, industrijska ali padavinska odpadna 

voda. 

Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena 

odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno 

kanalizacijo, razen če gre za padavinsko odpadno vodo, ki se zbira in odteka s površin objektov 

ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen 

njihovih streh, ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh 

površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin. 

Prispevno območje občutljivega območja je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo čez 

potoke, reke ali jezera na občutljivo območje in ki se določi na podlagi hidrografskih razvodnic. 

Sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, ki vključuje biološko 

čiščenje s sekundarnim usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje 

organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja 

za parametre biokemijska potreba po kisiku (BPK5), kemijska potreba po kisiku (KPK), 

neraztopljene snovi in amonijev dušik iz 6. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode niso presežene. 

Skupna čistilna naprava je naprava za čiščenje mešanice odpadnih voda, pri kateri delež 

obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda iz ene ali več istovrstnih 

naprav, presega 40 odstotkov, merjeno s KPK. Skupna čistilna naprava je del javne kanalizacije, če 

je namenjena za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode. 

Terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerim koli postopkom, s katerim se 

dosega odstranjevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da mejne vrednosti 

parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. in 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode niso presežene. 

Vodno območje Donave je del mednarodnega vodnega povodja Donave na območju Republike 

Slovenije, s pripadajočimi podzemnimi vodami, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode. 

Vplivno območje kopalnih voda je območje, ki je določeno s predpisom, ki ureja upravljanje 

kakovosti kopalnih voda. To je območje vseh površinskih voda gorvodno od kopalne vode, 

vključno s 300 m širokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka do gorvodne 

meje kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na morju pa tudi območje 700 m širokega pasu 

morja ob kopalni vodi. 
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2 NARAVNE IN DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 

OBČINE ŽALEC 

Vsi vhodni podatki, predstavljeni v nadaljevanju in uporabljeni v tem dokumentu, predstavljajo 

stanje v januarju 2021 oz. v času zadnjega razpoložljivega podatka. 

2.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA OBČINE ŽALEC 

Občina Žalec obsega 117 km2, v njej pa po zadnjih podatkih biva 21.528 prebivalcev (SiStat, 2021), 

medtem ko je bila povprečna velikost občine v Sloveniji v letu 2020 96 km2 z 9.886 prebivalci 

(SiStat, 2020). 

 

Slika 1. Območje Občine Žalec s prikazanimi naselji in območji aglomeracij (GURS, 2021; Bing, 2021). 

Tabela 1: Osnovni podatki o območju občine Žalec (SiStat, 2021) 

POVRŠINA 117 km2 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 21.528 

ŠTEVILO NASELIJ 39 

Naselja 

Aglomeracije 
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NASELJA 

Podkraj, Ponikva pri Žalcu, 

Studence, Hramše, Zavrh pri Galiciji, 

Kale, Grče, Železno, Pernovo, 

Galicija,  Velika Pirešica, Gotovlje, 

Zalog pri Šempetru, Mala Pirešica, 

Zaloška Gorica, Ložnica pri Žalcu, 

Ruše, Zgornje Grušovlje, Spodnje 

Grušovlje, Podlog v Savinjski dolini, 

Podvin, Arja vas, Drešinja vas, 

Šempeter v Savinjski dolini, Zgornje 

Roje, Spodnje Roje, Vrbje, Žalec, 

Novo Celje, Dobriša vas, Petrovče, 

Levec, Brnica, Kasaze, Griže, 

Migojnice, Zabukovica, Pongrac, 

Liboje 

GOSTOTA POSELITVE 184 prebivalcev/km2 

INDEKS STARANJA 144,5 

POVPREČNI NARAVNI PRIRAST NA 1000 PREBIVALCEV (2010-2020) 1,7 

POVPREČNI SKUPNI PRIRAST NA 1000 PREBIVALCEV (2010-2020) 0,2 

2.2 GEOGRAFSKI OPIS OBMOČJA 
Občina Žalec zajema osrednji del območja Spodnje Savinjske doline ali Savinjske ravni, ki jo je 

izoblikovala Savinja s pritoki, del Ložniško – Hudinjskega gričevja na severu občine ter na jugu 

severne obronke Posavskega hribovja. Najnižji del občine obsega široko aluvialno prodnato 

ravnico, ki se znižuje od severozahoda (~280 m n. v.) proti jugovzhodu (~240 m n. v.), kjer sta 

skoncentrirani poselitev in kmetijska proizvodnja, proti severu in jugu ravnina postopoma prehaja 

v gričevnat svet, ki se nato proti jugu strmo dvigne proti Gozdniku (1.090 m n. v.) in Mrzlici (1.121 

m n. v.) (Orožen Adamič, 1998). 

Površje Savinjske ravni je rahlo razgibano in razčlenjeno, prekrito je s sipkim kvartarnim gradivom, 

ki ga sestavljata pretežno karbonatni prod in pesek, obrobje prekrivajo peščeno-glinene rečne 

odkladnine, na prehodu v pobočja gričevnatega in hribovitega sveta pa se nahajajo pliocenski in 

pleistocenski nanosi med katerimi prevladujejo silikatni prod in ilovice. Savinja je izdelala terase v 

več ravneh, najmlajša, aluvialna, je še vedno občasno poplavljena. Na območje občine sega 

Ložniško gričevje v skrajnem jugovzhodu s kraško Ponikovsko planoto (~400-450 m n. v.), ki jo 

gradijo jurski "ponikvanski skladi" pretežno iz ploščatega in lističastega apnenca, in terciarno 

Hudinjsko hribovje v skrajnem jugozahodu z vrhovi okoli 500 m n. v. oziroma najvišjim vrhom 

Kjumberk (628 m n. v.). Obronki Posavskega hribovja na jugu občine so zaradi pestre kamninske 

sestave in erozijsko slabo odpornih kamnin močno razčlenjeni z dolinami in grapami (Orožen 

Adamič, 1998). 

Na območju občine teče Savinja od zahoda proti vzhodu. Ložnica, njen levi pritok, na območju 

občine teče vzporedno s Savinjo. Savinja in Ložnica imata dežno-snežni rečni režim, Savinja ima 

najvišje vode novembra in maja, najnižji vodostaj pa poleti in pozimi, medtem ko ima Ložnica 

najvišje vode aprila in marca, drugotni višek pa novembra in decembra. Strmec Savinje na 

območju občine znaša 2,5 ‰.. Vodotoki, ki odmakajo območje Ložniško – Hudinjskega gričevja 

so v glavnem usmerjeni od severa proti jugu in od juga proti severu na območju Posavskega 

hribovja. Najbolj so vodnati sredi spomladi (Orožen Adamič, 1998). 

Občina ima zmerno celinsko podnebje. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je od -3 

do 0°C in najtoplejšega od 15 do 20°C, povprečna letna temperature je med 8,5 in 9,1°C. V 

podnebnih značilnostih se kaže izrazit prehod med alpskimi, celinskimi in sredozemskimi 
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vremenskimi vplivi. Pozimi pogosto prodrejo hladne zračne gmote iz Kamniško-Savinjskih Alp in 

predalpskih kraških planot. Povprečna letna količina padavin se giblje med 1.100 mm in 1.250 mm. 

Najbolj deževni so poletni meseci, drugi padavinski višek je novembra. Najbolj sušna meseca sta 

februar in januar (Orožen Adamič, 1998). 

Prvotno strnjena naselja v ravninskem delu so v času industrializacije postala razložena. Stara jedra 

številnih vasi so ohranila nekdanjo zasnovo, na njihovem obrobju pa so zrasli novi deli naselij, ki 

se praviloma tudi po namenu in videzu razlikujejo od starejših delov. Razložena naselja z 

gručastimi zaselki prevladujejo tudi na gričevnatem obrobju. Žalec predstavlja upravno, 

gospodarsko, trgovsko in kulturno središče zahodnega dela Savinjske doline (Orožen Adamič, 

1998). 

2.3 PREBIVALSTVO IN POSELITEV 
Po podatkih Statističnega urada RS je na dan 1. 1. 2021 v občini Žalec prebivalo 21.528 prebivalcev. 

Število prebivalcev v občini se v zadnjih letih giblje okoli podobnih vrednosti – med 21.200 in 

21.550. Največje spremembe so opažene med leti 2012 in 2015, ko se je število prebivalstva 

upadalo, ter med 2018 in 2021, ko je število naraščalo (SiStat, 2021). 

Naravni prirast je bil med leti 2011 in 2016 pozitiven z vrednostmi med 3,7 in 2,0 na 1000 

prebivalcev.  Po letu 2016 je opaziti znatno zmanjšanje naravnega prirasta, ki je v letu 2020 

dosegel celo negativno vrednosti (-2,3/1000 prebivalcev). Skupni prirast je v zadnjih desetih letih 

precej nihal; od -7,3/1000 prebivalcev v letu 2013, pa do 4,6/1000 prebivalcev v letu 2018. V zadnjih 

treh letih dostopnih podatkov (2018-2020) je opaziti izrazit pozitiven skupni prirast (SiStat, 2021). 

Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb starih 65 let ali več in številom oseb 

mlajših od 15 let, se povečuje z vsakim letom – podobno kot tudi za celotno državo, v letu 2021 

je dosegel 145 v občini Žalec (SiStat, 2021). 

 

 

Slika 2. Trend gibanja števila prebivalcev občine Žalec (SiStat, 2021) 

Povprečna gostota 184 prebivalcev/km2 je bistveno nad slovenskim povprečjem (103 

prebivalcev/km2 v letu 2019) (Si-Stat, 2021; SiStat, 2019). Po številu bivalnih objektov in prebivalcev 

so največja naselja Žalec, Šempeter v Savinjski dolini in Gotovlje. 

Po podatkih Centralnega registra prebivalstva (CRP, 2021) s katerim razpolaga občina, na območju 

občine v letu 2021 biva 21.362 stalno prijavljenih in 1.945 začasno prijavljenih prebivalcev. Nekateri 

od začasno prijavljenih prebivalcev imajo tudi stalno bivališče v občini Žalec, in so zato všteti v 

obe vrednosti. Do razlike med podatki Statističnega urada Republike Slovenije in podatki 

Centralnega registra prebivalstva prihaja zaradi različnih statističnih definicij prebivalstva. Kljub 
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navedenemu razlika med podatki ne predstavlja bistvenega vpliva na predmetni program 

opremljanja.  

Po podatkih iz katastra stavb se na območju občine Žalec nahaja 13.551 objektov, od katerih ima 

glede na podatke iz evidence hišnih številk skoraj polovica (6.356) objektov tudi hišno številko, 

ostali objekti so gospodarska poslopja ali počitniški objekti (GURS, 2021). 

Tabela 2: Število prebivalcev, objektov in hišnih številk po naseljih na območju občine Žalec (CRP, 

2021; GURS, 2021) 

Naselje 
Stalno prijavljeni 

prebivalci 

Začasno prijavljeni 

prebivalci 

Število 

objektov 

Število hišnih 

številk 

Arja vas 515 56 371 171 

Brnica 51 1 78 31 

Dobriša vas 455 28 292 138 

Drešinja vas 245 15 249 101 

Galicija 636 33 488 206 

Gotovlje 1199 42 854 407 

Grče 102 7 141 60 

Griže 654 39 372 188 

Hramše 189 20 277 97 

Kale 141 2 169 60 

Kasaze 812 60 493 210 

Levec 480 36 337 166 

Liboje 535 17 508 199 

Ložnica pri Žalcu 475 66 288 147 

Mala Pirešica 68 17 72 33 

Migojnice 662 57 459 238 

Novo Celje 16 1 11 7 

Pernovo 392 178 308 134 

Petrovče 957 81 620 316 

Podkraj 228 12 216 76 

Podlog v Savinjski dolini 335 8 250 104 

Podvin 368 17 154 115 

Pongrac 852 71 780 347 

Ponikva pri Žalcu 385 15 361 131 

Ruše 72 1 45 21 

Spodnje Grušovlje 115 5 109 34 

Spodnje Roje 36 1 42 13 

Studence 642 21 586 225 

Šempeter v Savinj. dolini 1998 206 1036 571 

Velika Pirešica 518 48 354 157 

Vrbje 615 60 441 205 

Zabukovica 982 49 667 317 

Zalog pri Šempetru 116 14 207 73 

Zaloška Gorica 42 0 87 20 

Zavrh pri Galiciji 138 5 142 48 

Zgornje Grušovlje 180 6 133 62 

Zgornje Roje 151 2 134 47 

Žalec 4735 644 1239 791 

Železno 264 7 181 90 

SKUPAJ 21.356 1.949 13.551 6.356 
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Ob pregledu območja občine Žalec in Registra nepremičnin (GURS, 2021) je bilo ugotovljeno, da 

se poleg 6.342 objektov s hišno številko na območju občine Žalec nahaja še 374 objektov brez 

hišne številke, ki so bili obravnavani v Operativnem programu iz leta 2014 ali pa objektov z 

obstoječo čistilno napravo. Po posvetovanju z naročnikom je bila sprejeta odločitev, da se tudi te 

objekte vključi v obravnavo v tem Operativnem programu. Na drugi strani je bilo prav tako 

ugotovljeno, da nekateri objekti s hišno številko v registru hišnih številk ne obstajajo več. 

Po podatkih SiStat (2021) je bilo v letu 2018 na območju občine 8.378 stanovanj, število stanovanj 

se je tako zmanjšalo v primerjavi z letom 2011 (8.500). Večinoma gre za stanovanja v 

enostanovanjskih stavbah (5.330), sledijo jim stanovanja v tri ali večstanovanjskih stavbah (2.267) 

ter stanovanja v dvostanovanjskih stavbah (478) in ne-stanovanjskih stavbah (303). V veliki meri 

so bila stanovanja zgrajena med leti 1971 in 1980. Število hišnih številk se je od leta 2014 in 2021 

povečalo iz 6.138 na 6.356. 

2.4 ONESNAŽENOST POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA 

2.4.1 POVRŠINSKE VODE 

V okviru državnega monitoringa površinskih voda, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za 

okolje (ARSO), v občini Žalec ni merilnega mesta za kakovost površinskih voda. Merilno mesto na 

Savinji (VT Savinja Letuš – Celje (SI16VT70)) se nahaja tik ob vstopu na območje Mestne občine 

Celje. Ekološko stanje za to vodno telo za obdobje NUV III (2016–2019) je bilo ocenjeno kot 

zmerno na podlagi parametra Ribe, ki nakazuje splošno degradiranost vodnega telesa. To 

predstavlja poslabšanje stanja v primerjavi z NUV II in letnimi ocenami stanja na merilnih mestih 

na VT Savinja Letuš – Celje iz let 2018/19, kjer se sicer problematičnega parametra Ribe ni 

spremljalo. V preteklosti (NUV I) je bilo vodno telo Savinje preobremenjeno tudi z nitrati, 

koncentracije le-teh so sedaj nižje, vendar še zmeraj ostaja najbolj obremenjeno vodno telo v 

Šaleški regiji kar se tiče nitrata v vodi. Kemijsko stanje VT je ocenjeno kot dobro, ob izvzetju BDE 

in Hg vrednosti (glede na obdobno oceno NUV II in III kot tudi letno oceno 2018 na merilnem 

mestu) (ARSO, 2020a; ARSO, 2020b; Atlas voda, 2021). 

Na območju občine Žalec ni kopalnih voda, njihovih vplivnih ali prispevnih območij. Prav tako, z 

izjemo minimalnega območja (200 x 500 m) prispevne površine občutljivih območij zaradi 

evtrofikacije vodnega telesa Koprivnica (SI1668VT), ni opredeljenih občutljivih območij zaradi 

evtrofikacije in prispevnih površin občutljivih območij zaradi evtrofikacije (Atlas voda, 2021). Sama 

Savinja je na celotnem odseku opredeljena kot ciprinidni ribji odsek od izliva Bolske do Velikega 

Širja. Oceno NUV II kaže na ustreznost VT glede na mejne vrednosti, ne dosega pa priporočene 

vrednosti za življenje sladkovodnih vrst rib (Vlada RS, 2016).  

2.4.2 PODZEMNE VODE 

Območje občine Žalec v ravninskem delu pripada vodnemu telesu podzemne vode Savinjska 

kotlina (VTPodV 1002, 109 km2), ki ga sestavljajo peščeno-prodni zasipi reke Savinje in njenih 

pritokov. Aluvialni vodonosnik je srednje do visoko izdatni. Kemijsko stanje VT Savinjska kotlina je 

slabo po zaslugi presežene koncentracije nitratov (glede na NUV II in III). Kljub temu pa je opazen 

padajoč trend vsebnosti nitrata v vodi glede na obdobje 1998–2019. Količinsko stanje je ocenjeno 

kot dobro glede na NUV II in III (ARSO, 2020c; ARSO, 2021). 

Na severnem delu občine se nahaja vodno telo podzemne vode Kamniško-Savinjske Alpe 

(VTPodV 1006), kjer gre pretežno za kraški/razpoklinski vodonosnik, na jugu pa se nahaja vodno 

telo podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle (VTPodV 1009), gre za manjše (medzrnske ali 

razpoklinske) vodonosnike z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode. Kemijsko in količinsko 

stanje vodnih teles Kamniško-Savinjske Alpe in Spodnji del Savinje do Sotle je bilo ocenjeno kot 

dobro (Atlas voda, 2021). 
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Na območju občine Žalec se nahaja več vodovarstvenih območij, določenih na podlagi predpisa 

Vlade RS; prikazana so na spodnji sliki. 

 

Slika 3. Prikaz vodovarstvenih območij v občini Žalec. 

2.5 OBSTOJEČI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO 
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Žalec je Javno komunalno podjetje 

Žalec d.o.o., ki sicer upravlja z 12 javnimi vodovodnimi sistemi na območju občin Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Začetki oskrbe s pitno vodo s strani JKP Žalec segajo v 

leto 1963. Podjetje je v celoti v občinski lasti občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 

Žalec. Oskrbo s pitno vodo ureja Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/2012) (JKP Žalec, 2018; JKP Žalec, 2021).  

V letu 2020 je javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. s pitno vodo oskrbovalo okoli 19.668 

prebivalcev občine Žalec, kar predstavlja okoli 90,8 % prebivalcev občine. Število zajetij JKP Žalec 

v občini Žalec je 23 iz 20 vodnih virov, dovoljeni letni odvzem na katerih znaša 1.823.100 m3/leto 

(MOP, 2021). V letu 2020 je poraba pitne vode v občini znašala 1.333.558 m3, kar je nekoliko manj 

kot v zadnjih treh letih.  
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Dolžina celotnega vodovodnega omrežja javnega vodovoda je 200 km, od tega je 32 % starejšega 

od 40 let. Primarni vodovodi predstavljajo 13 % vgrajenih cevovodov, sekundarni 63 %, magistralni 

vodovodi 10 % in hišni priključki 14 %. Od materiala cevovodov prevladuje polietilen s 64 %, sledi 

mu nodularna litina z 18 % in azbest cement s 13 %. V občini se nahaja 23 črpališč, prečrpališč in 

vodohranov ter 3 hidroforne postaje in 7 objektov za pripravo pitne vode. Skupna prostornina 

vodohranov znaša 3.567 m3. Objekti v sistemih so avtomatizirani, avtonomni in daljinsko vodeni 

za optimalno izkoriščanje razpoložljivih vodnih virov in hkrati zagotavljanje uporabe vodnih virov 

v določenem sistemu kot rezervni vodni vir v drugem sistemu. V letu 2020 je bilo na primarnih in 

sekundarnih vodovodih 88 okvar, kar predstavlja znatno zmanjšanje v primerjavi z predhodnimi 

leti (JKP Žalec, 2018; JKP Žalec, 2021). 

Na območju občine Žalec delujejo naslednji vodovodni sistemi: 1533 Žalec (v minimalni meri 

posega na območje občine Celje), 1534 Šempeter (delno posega na območje občine Prebold in 

v minimalni meri na območje občine Polzela), 1535 Griže, 1541 Ponikva in 1543 Podkraj.  

Vodovodni sistem Žalec se oskrbuje z vodo iz težnostnih vodnih virov Qmax do 85 l/s in dodatnih 

virov podtalnice v Vrbju s Qmax 55 l/s in protiležnega rezervoarja Plevno s kapaciteto 2.000 m3. 

Dnevna poraba vode v sistemu je 92 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 137 l/s. Sistem ob 

upoštevanju Qmax zagotavlja rezervo 45 l/s oziroma 33 % razpoložljivih virov. V primeru sušnih 

pretokov in največje porabe lahko dodatno zagotovi do 35 l/s (Roje, Podlog, Vrbje) (dolžina cevi 

nad DN 80 mm: 76.097, vodohrani: 13, črpališča: 16, 3 naprave za obdelavo vode), ki zagotavlja 

3.834.778 m3 vode. 

Vodovodni sistem Šempeter se oskrbuje iz težnostnih vodnih virov v Matkah, preko pretočnega 

rezervoarja Šešče in dodatnih virov podtalnice v Rojah. Dnevna poraba vode v sistemu je 37 l/s. 

Maksimalna izdatnost zajetij je 74 l/s. Iz navedenega je razvidno, da sistem ob upoštevanju Qmax 

zagotavlja 37 l/s oziroma 50 % razpoložljivih virov. V primeru sušnih pretokov in največje porabe 

pa lahko JKP Žalec dodatno zagotovi do 20 l/s iz cevovoda sistema Žalec (dolžina cevi nad DN 

80 mm: 58.146, vodohrani: 11, črpališča: 6, 2 naprave za obdelavo vode), ki zagotavlja 2.333.664 

m3 vode. Sistem se oskrbuje iz težnostnih vodnih virov v Matkah preko pretočnega vodohrana 

Šešče in dodatnih virov podtalnice v Rojah ter vrtine v Podlogu.  

Vodovodni sistem Griže se oskrbuje iz globinske vrtine in dveh težnostnih zajetij preko 

protiležnega rezervoarja. Dnevna poraba vode v sistemu je 5 l/s. Maksimalna izdatnost vrtine in 

zajetij je 14 l/s. Iz navedenega je razvidno, da sistem ob upoštevanju Qmax zagotavlja 14 l/s oziroma 

64 % rezerve. (dolžina cevi nad DN 80 mm: 12.236, vodohrani: 1, črpališča: 1, 1 naprave za obdelavo 

vode), ki zagotavlja 441.504 m3 vode. 

Vodovodni sistem Ponikva se oskrbuje iz težnostnega zajetja s črpališčem Ponikva. Dnevna 

poraba vode v sistemu je 0,4 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 0,8 l/s. Iz navedenega je 

razvidno, da sistem ob upoštevanju Qmax zagotavlja 0,4 l/s oziroma 50 % rezerve. Povprečna 

dnevna poraba vode je 55 m3/dan. Akumulacija vode v rezervoarjih 25 m3. (dolžina cevi nad DN 

80 mm: 3.208, vodohrani: 1, črpališča: 1, 1 naprave za obdelavo vode), ki zagotavlja 25.229 m3 

vode. 

Vodovodni sistem Podkraj se oskrbuje iz vrtine in protiležnega rezervoarja. Dnevna poraba vode 

v sistemu je v povprečju 0,4 l/s. Maksimalna izdatnost vodnih virov je 0,8 l/s. Akumulacija vode v 

rezervoarjih znaša 50 m3. (dolžina cevi nad DN 80 mm: 6.959, vodohrani: 2, črpališča: 2, 1 naprave 

za obdelavo vode), ki zagotavlja 28.382 m3 vode (JKP Žalec, 2018; JKP Žalec, 2021).  

JKP Žalec je vse vodne vire, z določenimi vodovarstveni pasovi, opremilo z oznakami, ki 

opredeljujejo vodovarstvene cone I, II in III. Z namenom zavarovanja vodnih virov so v posameznih 
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varstvenih pasovih določene omejitve glede gradnje objektov, opravljanja gospodarskih 

dejavnosti in prometa. 

Poleg tega ima okoli 1.979 prebivalcev urejeno lastno oskrbo s pitno vodo. Podrobnejši podatki 

o lastni oskrbi s pitno vodo so zajeti v spodnjih preglednicah (MOP, 2021). 

Tabela 3: Podatki o lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo za občino Žalec 

Število zajetij v 

občini 

Dovoljeni maksimalni odvzem 

vode (l/s) 

Dovoljeni odvzem 

(m3/dan) 

131 Neopredeljeno 173,9 

Tabela 4: Pregled lastne oskrbe s pitno vodo in samooskrbe stavb s kapnico (31. 12. 2018) 

Število stalno prijavljenih 

prebivalcev 

Število prebivalcev 

oskrbovanih z lastno oskrbo s 

pitno vodo 

Število prebivalcev, ki se 

oskrbuje s kapnico 

21.356 1.979 5 

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06, 25/09 in 74/15) upravljavcem 

vodovodnih sistemov nalaga obveznost zagotavljanja zdravstvene ustreznosti vode kot živila. 

Skladnost pitne vode se zagotavlja po HACCP načrtu in spremljajočih higienskih programih 

oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene priprave, prečrpavanja in 

distribucije do uporabnikov. V okviru nadzora se izvaja redni mesečni odvzem in analiza vzorcev 

pitne vode na celotnem območju upravljanja vodovodnih sistemov. Pri tem so preverjani 

mikrobiološki, kemični in fizikalni dejavniki. Vzorčenje se izvaja po letnem planu dogovorjenem in 

usklajenem z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano Maribor, Oddelek za okolje 

in zdravje Celje, ki izvaja notranji nadzor kvalitete pitne vode. Poleg notranjega HACCP nadzora 

se vrši tudi neodvisen državni monitoring. V letu 2020 je bilo opravljenih 166 analiz vzorcev pitne 

vode na območju občine Žalec, od tega jih je bilo 99 % ustreznih.  

Neurja z močnimi nalivi so v mesecu juliju in avgustu zadnjih let na nekaterih območjih povzročila 

povišano motnost pitne vode, zaradi katere je bil za prizadeta območja objavljen ukrep 

prekuhavanja pitne vode. 

V aprilu in oktobru 2020 je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje 

in zdravje Celje, po naročilu Občine Žalec izvedel analize pitne vode za osem lokalnih vodovodov. 

Od skupno 24 analiz vzorcev pitne vode je bilo zdravstveno ustreznih 19 analiz vzorcev oziroma 

79,2 % (JKP Žalec, 2018; JKP Žalec, 2021). 
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3 ANALIZA STANJA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE 

3.1 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
Način in oblike izvajanja gospodarske javne službe določa Zakon o gospodarskih javnih službah 

(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). 

Gospodarska javna služba se lahko v skladu z navedenim Zakonom zagotavlja v naslednjih 

oblikah: 

• v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 

neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,  

• v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih 

služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov 

cilj,  

• v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega 

obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot 

gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,  

• z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,  

• z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika 

primernejša od oblik iz prejšnjih alinej. 

Na območju občine Žalec izvajanje gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode, na osnovi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, 

št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 

ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 

21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) in Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 

RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ureja Odlok o 

gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/2020). 

Obseg izvajanja javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). 

Način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Žalec opredeljuje Odlok 

o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/2012). 

Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode se na območju Občine Žalec izvaja v skladu z 

Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine 

Žalec. V okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode upravlja 

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 

3.2 OBSTOJEČI SISTEMI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE 

VODE NA OBMOČJU OBČINE ŽALEC 
Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode se na območju Občine Žalec izvaja v skladu z 

Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine 

Žalec. V okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode upravlja 

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.  

Za odvajanje in čiščenje odpadnih in fekalnih vod je zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naseljih 

Arja vas, Dobriša vas, Drešinja vas, Galicija, Gotovlje, Griže, Kasaze, Liboje, Ložnica pri Žalcu, Mala 

Pirešica, Migojnice, Novo Celje, Pernovo, Petrovče, Podvin, Spodnje Roje, Šempeter v Savinjski 

dolini, Vrbje, Zabukovica, Zgornje Roje in Žalec. V okviru sistema deluje 17 črpališč in 5 

razbremenilnih objektov, skupna dolžina kanalizacijskega sistema na območju občine Žalec pa po 
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podatkih Elaborat programa opremljanja za OPN Občine Žalec (ZaVita, 2021) znaša dobrih 93 km. 

Kanalizacijski sistem se zaključi na centralni čistilna napravi Kasaze. 

CČN Kasaze je bila dograjena v letu 2013 (nazivna zmogljivost nadgrajene CČN je 60.000 PE). Od 

leta 2009 je bila v fazi nadgradnje, v sklopu projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Žalec. 

Centralna čistilna naprava Kasaze (CČN Kasaze) je mehansko-biološka čistilna naprava, ki je 

namenjena čiščenju odpadnih voda Spodnje Savinjske doline. Na napravo pritekajo odpadne 

vode iz občin Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec. Nahaja se na levem bregu reke Savinje v 

Kasazah. Povprečna obremenjenost čistilne naprave v letu 2018 je bila 45.445 PE. Očiščene 

odpadne vode se odvajajo v reko Savinjo (ZaVita, 2021; JKP Žalec, 2021). 

Po podatkih JKP Žalec (2021) je v letu 2020 obstoječi kanalizacijski sistem uradno odvajal in čistil 

komunalno odpadno vodo za 3.078 objektov oz. okoli 10.650 občanov Občine Žalec v skupni 

ocenjeni količini 842.162 m3. 

Tabela 5: Število objektov in PE priključenih na kanalizacijsko omrežje v posameznih naseljih 

Ime naselja 
Število objektov  Število PE 

(GIS analiza ZaVita d.o.o., 2021) 

Arja vas 145 569 

Dobriša vas 126 475 

Drešinja vas 84 247 

Galicija 1 5 

Gotovlje 218 759 

Griže 35 187 

Kasaze 58 412 

Levec 172 635 

Liboje 23 97 

Ložnica pri Žalcu 124 533 

Mala Pirešica 1 1 

Migojnice 13 62 

Novo Celje 4 25 

Petrovče 296 1066 

Podvin 110 387 

Ruše 1 5 

Spodnje Roje 1 6 

Šempeter v Savinjski dolini 533 2303 

Vrbje 195 708 

Zabukovica 10 48 

Zgornje Roje 4 15 

Žalec 776 5985 

Tabela 6: Vrste kanalizacijskih vodov in vrsta materiala cevi z dolžinami na območju Občine Žalec 

Območje 

kanalizacijskega 

omrežja 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda 

Tip 

kanalizacijskega 

voda 

Dolžina 

[m] 
Vir podatkov 

Občina Žalec 

Fekalni vod 
Tlačni vod 4016,47 

Elaborat programa 

opremljanja za OPN Občine 

Žalec (ZaVita, 2021) 

Gravitacijski vod 42279,61 

Mešani vod Gravitacijski vod 47141,41 

Meteorni vod Gravitacijski vod 17,4 

SKUPAJ KANALIZACIJSKO OMREŽJE 93.454,90 



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Žalec 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  31 

Tabela 7: Vrste in število drugih kanalizacijskih objektov na območju Občine Žalec 

Območje kanalizacijskega 

omrežja 
Vrsta objektov 

Število 

objektov 
Vir podatkov 

Občina Žalec 

Črpališče 17 

JKP Žalec, 2021 Razbremenilni objekt 5 

Čistilna naprava 1 

Po podatkih predhodnega OPOČKOV (ZaVita, 2014), se na območju občine Žalec nahajajo tudi 4 

ločeni kanalizacijski sistemi, ki se zaključujejo na skupnih čistilnih napravah z zmogljivostjo enako 

ali večjo od 50 PE s skupno zmogljivostjo 580 PE ter 50 MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.  

Na območju občine Žalec se po podatkih JKP Žalec d.o.o. nahaja 171 individualnih MKČN, 3.090 

pretočnih greznic in 380 nepretočnih greznic. Eno MKČN upravlja tudi JKP Žalec in sicer Poš Trje 

z zmogljivostjo pod 2000 PE. Objekti na območju občine, ki komunalne odpadne vode odvajajo 

preko greznic oz. MKČN, imajo  zagotovljeno praznjenje prek podjetja JKP Žalec d.o.o in CČN 

Kasaze. Pogostost praznjenja obstoječih greznic znaša najmanj enkrat na vsake 3 leta. Praznjenje 

obstoječih greznic se izvaja skladno z Načrtom praznjenja greznic in MKČN. V letu 2020 je 

prevzemna postaja CČN Kasaze prevzela 6.803,7 m3 odpadnih voda in grezničnih muljev ter blata 

iz MKČN (JKP Žalec, 2021). 

Glede na navedeno lahko sklepamo, da se del komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic 

trenutno ne izčrpa (vsebina odteka preko razpok v greznicah), ali pa se izčrpa nenadzorovano, 

izčrpana vsebina pa se najverjetneje uporabi za gnojenje kmetijskih površin. Tako ne moremo 

izključiti onesnaževanja s fekalijami nekaterih manjših površinskih vodotokov, na katerih se redni 

monitoring onesnaženosti površinskih voda ne izvaja. Odvoz in čiščenje odpadnih voda potekata 

in bosta potekala enako kot v primeru odvoza in čiščenja blata iz obstoječih malih komunalnih 

čistilnih naprav. 

Odvajanje padavinske odpadne vode 

Odvod padavinskih voda s streh in dvorišč je deloma urejen preko sistema mešane ali meteorne 

kanalizacije (strnjena naselja) deloma pa individualno (v individualne ponikovalnice), ponekod pa 

tudi v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki je sestavni del cestnih teles. 

3.3 PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA 

OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
Po podatkih JKP Žalec (2021) je v letu 2020 obstoječi kanalizacijski sistem uradno odvajal in čistil 

komunalno odpadno vodo za 3.078 objektov oz. okoli 10.650 občanov na območju Občine Žalec 

v skupni ocenjeni količini 842.162 m3. Količina odpadne vode, ki nastaja v okviru gospodinjstev na 

območju občine Žalec, je tako ocenjena na približno 842.162 m3 (JKP Žalec, 2021).  

Objekti na območju občine, ki komunalne odpadne vode odvajajo preko greznic oz. MKČN, imajo  

zagotovljeno praznjenje prek podjetja JKP Žalec d.o.o in CČN Kasaze. Pogostost praznjenja 

obstoječih greznic znaša najmanj enkrat na vsake 3 leta.  Praznjenje obstoječih greznic se izvaja 

skladno z Načrtom praznjenja greznic in MKČN. V letu 2020 je prevzemna postaja CČN Kasaze 

prevzela 6.803,7 m3 odpadnih voda in grezničnih muljev ter blata iz MKČN (JKP Žalec, 2021). 

Poleg komunalnih in padavinskih odpadnih voda, pritekajo na CČN Kasaze tudi industrijske 

odpadne vode iz naslednjih obratov: Mlekarne Celeia, d.o.o. (Arja vas), Juteks, d.o.o., Novem car 

interior design, d.o.o. (Ložnica), Omco Metals Slovenija, Gorenje Surovina Žalec, Avtopralnica Top 

Car, Sip strojna industrija Šempeter, d.d., Petrol BS Šentrupert, Petrol BS Žalec ter Odelo (JKP 

Žalec, 2021). 
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3.4 PREDVIDENE INVESTICIJE V IZGRADNJO SISTEMOV ODVAJANJA IN 

ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE 

ŽALEC 
V skladu z razpoložljivo dokumentacijo in drugimi podatki s katerimi je v času priprave pričujočega 

programa razpolagala Občina Žalec ugotavljamo, da Občina Žalec predvideva nekaj novih 

investicij v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine. 

Predvsem gre za popolnitve obstoječega javnega kanalizacijskega sistema, ki se zaključuje na 

CČN Kasaze na območju naselij Arja vas, Dobriša vas, Drešinja vas, Gotovlje, Griže, Kasaze, Ložnica 

pri Žalcu, Migojnice, Petrovče, Podvin, Pongrac, Ruše, Šempeter v Savinjski Dolini, Vrbje, 

Zabukovica, Zgornje Roje in Žalec. Na ta način (v nadaljevanju obravnavan kot pod-varianta A2) 

bo na javni kanalizacijski sistem predvidoma priključenih dodatnih 164 objektov in 511 PE. 

Poleg navedenega Občina Žalec predvideva tudi nekaj večjih novih investicij v razširitev 

obstoječega javnega kanalizacijskega sistema, ki se zaključuje na CČN Kasaze na območju naselij 

Griže, Migojnice in Podlog v Savinjski dolini. Na ta način (v nadaljevanju obravnavan kot pod-

varianta A2) bo na javni kanalizacijski sistem predvidoma priključenih dodatnih 199 objektov in 

732 PE.  
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4 OBVEZNOSTI OBČINE V ZVEZI Z ODVAJANJEM IN ČIŠČENJEM 

KOMUNALNE ODPADNE VODE 

4.1 ZAHTEVE ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Aglomeracije oz. območja naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo v Sloveniji so 

določena v Nacionalnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

2020 (Vlada RS, 2020 – Priloga 5). Metodologija določanja aglomeracij, ki so določene v 

Nacionalnem operativnem programu izhaja iz 20.člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode. Pričujoči dokument je torej pripravljen v skladu z Nacionalnim operativnem 

programom 2020, iz katerega so prevzete tudi obstoječe aglomeracije za območje občine Žalec. 

Postopek določanja aglomeracij s strani Ministrstva za okolje in prostor se je pričel z razdelitvijo 

Slovenskega ozemlja na eno-hektarske celice. S pomočjo evidence o stalnem prebivališču je bila 

v nadaljevanju določena gostota poseljenosti (PE) za vsako hektarsko celico (ha). Aglomeracije so 

bile nato določene za vse skupke eno-hektarskih celic, v katerih je bila gostota obremenjenosti 

zaradi nastajanja komunalne odpadne vode (izražena v PE na hektar) enaka ali večja od 10 PE/ha 

in kjer je obremenitev, izražena s skupnim številom PE enaka ali večja od 50 PE. Dodatno so k 

celicam aglomeracije priključene še posamezne eno-hektarske celice, ki ustrezajo dodatnim 

zahtevam opredeljenim v 20. členu Uredbe glede na prisotnost določene vrste objektov in javnega 

kanalizacijskega omrežja. Osnovni postopek določanja aglomeracij je prikazan na spodnji sliki. 

 

Slika 2. Postopek določanja aglomeracij (Vlada RS, 2020). 

Območje naselja, kot ga določa register prostorskih enot, je s tem zmanjšano na območje 

poselitve, kjer je gostota obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti (≥10 PE/ha), pri kateri 

je treba to območje opremiti z javno kanalizacijo. Ta območja morajo izpolnjevati pogoje in 
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standarde oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v skladu s predpisi na področju 

varstva okolja. Le-ti morajo biti doseženi v predpisanih rokih. 

Zgoraj omenjena metodologija je vodila v določitev 1.533 aglomeracij, v katerih živi več večina 

prebivalcev Republike Slovenije. Aglomeracije so med drugim prikazane v digitalnem sloju 

podatkov, dostopnem na internetni strani Ministrstva za okolje, Agencije RS za okolje (Atlas okolja 

- URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, na dan 

15.10.2020). Iz navedenega digitalnega sloja podatkov izhaja, da se na območju občine Žalec 

nahaja 17 aglomeracije, katerih opis je podan v spodnji preglednici. 

Tabela 8: Aglomeracije na območju Občine Žalec (Vlada RS, 2020 – Priloga 7) 

1. Aglomeracije z obremenitvijo med 2.000 PE in 15.000 PE, ki ne ležijo na prispevnih območjih 

občutljivih območij 

Aglomeracija mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno 

napravo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode. Na teh območjih 

se investicije, ki zagotavljajo terciarno čiščenje komunalne odpadne vode, štejejo za skladne z 

operativnim programom, če so tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičene. 

ID 
Ime 

aglomeracije 
Naselje PE 

PE 

dodatno 

PE 

skupaj 

Priključenost 

na JKO 

Priključenost 

na ČN 

8235 Polzela 
Šempeter v 

Savinjski dolini 
8.329 1.914 10.243 83,10% 83,10% 

9429 Žalec 

Žalec, Vrbje, 

Gotovlje, 

Podvin, Ložnica 

pri Žalcu 

6.890 1.746 8.636 88,03% 88,03% 

9420 Petrovče 

Petrovče, Arja 

vas, Drešinja 

vas, Dobriša 

vas, Novo Celje 

2.023 135 2.158 92,03% 92,03% 

9362 Zabukovica 

Griže, 

Zabukovica, 

Migojnice, 

Pongrac 

1.999 109 2.108 6,36% 6,36% 

9498 Gmajna Arja vas, Ruše 93 4.343 4.436 99,93% 99,93% 

2. Aglomeracije z obremenitvijo, manjšo od 2000 PE, ki ne ležijo na prispevnih območjih 

občutljivih območij 

Aglomeracija mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno 

napravo, kjer mora biti zagotovljeno primerno čiščenje.  

ID 
Ime 

aglomeracije 
Naselje PE 

PE 

dodatno 

PE 

skupaj 

Priključenost 

na JKO 

Priključenost 

na ČN 

9471 Levec Levec 475 48 523 0,00%* 0,00%* 

9361 Kasaze Kasaze, Liboje 888 241 1.129 27,72% 27,72% 

9467 

Podlog v 

Savinjski 

dolini 

Podlog v 

Savinjski dolini 
304 30 334 0,00% 0,00% 

9425 Zgornje Roje Zgornje Roje 133 13 146 0,00% 0,00% 

5012

0 

Ponikva pri 

Žalcu 

Ponikva pri 

Žalcu 
95 10 105 0,00% 0,00% 

50114 Studence Studence 127 13 140 0,00% 0,00% 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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9356 Železno 

Železno, 

Galicija, 

Pernovo 

202 375 577 5,89% 5,89% 

50113 
Velika 

Pirešica 
Velika Pirešica 120 12 132 0,00% 0,00% 

4004

1 

Železno -

Pernovo 

Velika Pirešica, 

Pernovo 
221 2 223 0,00% 0,00% 

50111 Šentjungert Galicija 114 0 114 0,00% 0,00% 

9447 
Zgornje 

Grušovlje 

Zgornje 

Grušovlje 
177 18 195 0,00% 0,00% 

9445 
Spodnje 

Grušovlje 

Spodnje 

Grušovlje 
98 10 108 0,00% 0,00% 

* Predvidevamo, da gre za napako v izvornem dokumentu, saj se območje aglomeracije Levec priključuje na CČN na 

območju Mestne občine Celje.  

3. Vse ostale stavbe, ki ne sodijo v zgornji dve kategoriji 

Glede na določbe predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode, 

mora biti za vse stavbe zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode. Izven 

aglomeracij to ni več obveza posamezne Občine, temveč lastnikov objektov oz. dogovora med 

omenjenimi deležniki. 

V primeru, da se obremenitev s komunalno odpadno vodo iz stavb, ki se ne nahajajo znotraj 

območij poselitev iz predhodnih stopenj operativnega programa, odvaja v javno kanalizacijo, 

je obvezno za to komunalno odpadno vodo zagotoviti ustrezno čiščenje v skladu z veljavnimi 

predpisi na iztoku iz javne kanalizacije. 

Uredba odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v 

39. in 40. členu določa roke za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode znotraj 

aglomeracij.  

Glede na Uredbo, je bil rok za izpolnitev zahtev glede odvajanja komunalne odpadne vode ter 

sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE 

31.12.2015, rok za izpolnitev zahtev glede sekundarnega in terciarnega čiščenja komunalne 

odpadne vode pa 22.8.2016. Rok za izpolnitev zahtev glede primernega čiščenja v preostalih 

aglomeracijah je 31.12.2023 (Vlada RS, 2020 – Priloga 10-13).  

Poleg omenjenega, mora izvajalec javne službe zagotoviti tudi odvajanje komunalne odpadne 

vode po javnem kanalizacijskem omrežju in njeno čiščenje v skladu z 10. členom Uredbe ter 

dodatno obdelavo v skladu z 11. členom Uredbe najpozneje do 31. decembra 2023, če gre za 

aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE. 

Ostale prehodne roke in zahteve določata 41. in 43. člen Uredbe, ki bosta podrobneje 

predstavljena v poglavju »Oskrbovalni standardi in prehodni roki« v naslednji fazi priprave tega 

dokumenta. 

4.2 OBRAVNAVANE VARIANTNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Glede na značilnosti obstoječe pozidave na območju občine, predvideno namensko rabo prostora 

in navedena zakonska določila, so bile v nadaljevanju opredeljene variantne rešitve odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode za vsa naselja na območju Občine Žalec.  

Ob tem opozarjamo, da so bili vhodni podatki, predstavljeni v nadaljevanju in uporabljeni v tem 

dokumentu, pridobljeni na presečni datum avgust 2021. Cene storitev in materialov na trgu se 
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seveda spreminjajo, zato poudarjamo, da so bili v nadaljevanju podani podatki uporabljeni s 

ciljem določitve zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve na 

nivoju posameznega objekta na območju občine Žalec. Prikazani izračun in proces odločanja ne 

moreta nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in stroškov njihove 

izvedbe, ki jih bodo Občina Žalec ali individualni investitorji ocenil v svojem lastnem odločitvenem 

procesu za načrtovanje bodočih investicij. 

Varianta A – obstoječe javno kanalizacijsko omrežje: 

Varianta A je bila obravnavana na območju naselij, ki so v celoti ali deloma že opremljena z 

obstoječim javnim kanalizacijskim sistemom, ki se zaključuje na ustrezni čistilni napravi. Na 

podlagi evidenc Občine Žalec in JKP Žalec d.o.o. ter Elaborata programa opremljanja za OPN 

Občine Žalec, so bile ugotovljene in obravnavane naslednje pod-variante: 

• A1 – objekti znotraj aglomeracij, ki so že priključeni na obstoječe javno kanalizacijsko 

omrežje ali jim je priklop že omogočen, 

• A2 – objekti znotraj aglomeracij, katerim je potrebno dograditi sekundarno omrežje ali 

priključek, s čimer jim bo priklop na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje omogočen. 

Podatke o obstoječih kanalizacijskih omrežjih, ceni odvajanja in čiščenje komunalne odpadne 

vode preko teh omrežij in njihovi vrednosti smo povzeli po Elaboratu programa opremljanja za 

OPN Občine Žalec (Zavita, 2021) in na podlagi informacij posredovanih s strani Občine Žalec in 

JKP Žalec d.o.o. na presečni datum avgust 2021.  

Ekonomsko vrednotenje v tem dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih 

investicij, kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih 

rešitev. Metodologija določitve stroškov za obe vrsti vrednotenja je bila naslednja: 

Določitev vrednosti obstoječega kanalizacijskega omrežja (A1) – Opis in vrednost obstoječega 

kanalizacijskega omrežja na območju občine Žalec je povzeta po Elaboratu programa opremljanja 

za OPN Občine Žalec (Zavita, 2021).  

Določitev vrednosti še potrebnega kanalizacijskega omrežja (A2) – Za določitev vrednosti 

tovrstnega kanalizacijskega omrežja je bila na podlagi idejnih zasnov posredovanih s strani 

naročnika ali okvirnih idejnih zasnov pripravljenih v okviru tega projekta (dolžina in material 

vodov, vrsta in značilnosti objektov) in povprečnih cen gradnje podobnih projektov (cena v € na 

tekoči meter gradnje, podatek o tem ali gre za vgradnjo v cestišče ali neutrjen teren) izvedena 

projektantska ocena vrednosti začetnih investicij. Pri pod-varianti A2, kjer ni bilo predvidene 

idejne zasnove ali druge dokumentacije je bila privzeta tehnična rešitev, da bo za vsak objekt v 

povprečju potrebno zgraditi sekundarno omrežje v dolžini 20 m. Uporabljene so bile vrednosti iz 

spodnje tabele. 

Tabela 9: Povprečne cene gradnje kanalizacijskega omrežja (v € brez DDV) 

Vrsta kanalizacijskega voda oz. 

objekta 

Vrsta terena v katerega se 

kanalizacijski vod vgrajuje 

Cena (€/m) oz. kos brez 

DDV) 

Gravitacijski vod 

Neutrjeno 230,00 

Deloma utrjeno 370,00 

Utrjeno 530,00 

Tlačni vod 

Neutrjeno 210,00 

Deloma utrjeno 300,00 

Utrjeno 390,00 

Črpališče / 55.000,00 

Podvrtavanje ceste ali vodotoka / 800,00 
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Zemljišče za postavitev skupne 

čistilne naprave 
/ 1.000,00 

Določitev vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij lastnikov stavb (A1 in A2) – Objekti, ki 

imajo možnost priklopa na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, pa nanj še niso priključeni, 

bodo morali poravnati komunalni prispevek v skladu z veljavnim Odlokom o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Žalec in izvesti hišni 

priključek na kanalizacijsko omrežje. Zaradi načina izračuna komunalnega prispevka, ki je odvisna 

od posameznega primera, na tem mestu ocene vrednosti stroškov povezanih z komunalnim 

prispevkom za kanalizacijsko omrežje ni mogoče podati (po informacijah Občinske uprave Občine 

Žalec slednja za enostanovanjski objekt znaša v povprečju 2.520 €), izgradnja »povprečnega 

hišnega priključka« v dolžini 20 m pa po podatkih JKP Žalec d.o.o približno od 1.000 do 2.000 € 

(odvisno od zahtevnosti terena). Potrebno je opozoriti, da se vrednosti od primera do primera 

seveda razlikujejo in da podani vrednosti predstavljata približek na podlagi izkustvene ocene 

predstavnikov občinske uprave Občine Žalec in JKP Žalec d.o.o.  

Določitev vrednosti vezane na obratovanje in vzdrževanje lastnikov stavb (A1 in A2) – Ti objekti 

bodo pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje morali poravnavati tudi finančne obveznosti 

povezane z izvajanjem storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Glede na 

obstoječi sistem to pomeni redno plačilo stroškov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

ter okoljske takse, ki se obračunavajo glede na porabo pitne vode na merilnem mestu. Povprečna 

letna poraba pitne vode na prebivalca, ki se s pitno vodo oskrbuje iz vodovodnih sistemov JKP 

Žalec d.o.o. znaša 47,78 m3/leto/prebivalca. Skupni stroški odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode so določeni skladno s cenikom komunalnih storitev JKP Žalec d.o.o. v občini Žalec 

(uveljavljen na dan 21. 04. 2021). V spodnjih tabelah so navedene vrednosti za najbolj pogost 

primer priklopa z upoštevanim DDV – razen za okoljsko takso, kjer se DDV ne obračunava. 

Tabela 10: Stroški odvajanja in čiščenja po ceniku JKP Žalec d.o.o. 

Občina 
Storitev odvajanja komunalne 

odpadne vode (€/m3) 

Stroški čiščenja komunalne 

odpadne vode (€/m3) 

Skupaj stroški odvajanja 

in čiščenja (€/m3) 

Žalec 0,5121 0,7747 1,2868 

Tabela 11: Stroški omrežnine po ceniku JKP Žalec d.o.o. 

Občina 

Omrežnina za odvajanje 

komunalne odpadne vod 

(€/mesec) 

Omrežnina za čiščenje 

komunalne odpadne vode 

(€/mesec) 

Omrežnina skupaj 

(€/mesec) 

Žalec 4,5550* 2,2227* 6,7777 

*Podatki se nanašajo na primer obratovanja objekta s premerom vodomera DN≤20.  

Tabela 12: Okoljska dajatev po ceniku JKP Žalec d.o.o. 

Občina 
Okoljska za objekte ki so priključeni na ČN Kasaze, MKČN ali imajo individualno MKČN 

(€/m3) 

Žalec 0,0528 

Varianta B – načrtovano javno kanalizacijsko omrežje: 

Varianta B je bila obravnavana na območju naselij oz. aglomeracij, za katere želi Občina Žalec 

preko tega projekta preveriti, ali je izgradnja javnega kanalizacijskega sistema tehnično izvedljiva 

in ekonomsko upravičena. Na podlagi evidenc Občine Žalec in JKP Žalec d.o.o., Elaborata 

programa opremljanja za OPN Občine Žalec (Zavita d.o.o., November 2021), Operativnega 

programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Žalec (Zavita d.o.o., 
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december 2014) ter različnih idejnih zasnov projektov so bile ugotovljene in obravnavane 

naslednje pod-variante: 

• B1 – objekti znotraj aglomeracij, ki se bodo priključevali na že načrtovano javno 

kanalizacijsko omrežje, 

• B2 - objekti znotraj aglomeracij, ki se bodo priključevali na predvideno javno kanalizacijsko 

omrežje, 

• B3 - objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo priključevali na  

predvideno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na SBR čistilni napravi večji od 50 

PE (upoštevane so idejne zasnove, ki jih je oblikoval izdelovalec tega operativnega 

programa), 

• B4 - objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo priključevali na  

predvideno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi večji od 

50 PE (upoštevan so idejne zasnove podjetja LIMNOS d.o.o.), 

• B5 – objekti na vodovarstvenem območju 1. reda ali na njihovem robu v naseljih Šempeter 

v Savinjski dolini, Spodnje Roje, Gotovlje in Pongrac, ki se bodo priključevali na predvideno 

javno kanalizacijsko omrežje. 

Občina Žalec je z idejnimi zasnovami za del tovrstnih načrtovanih in predvidenih javnih 

kanalizacijskih omreži v času priprave tega projekta že razpolagala. Tam kjer takšnih strokovnih 

podlag ni bilo, je izvajalec v sodelovanju s predstavniki občinske uprave in pristojnega javnega 

komunalnega podjetja pripravil okvirne idejne zasnove. Za pod-varianto B4 so bile rešitve povzete 

po strokovnih podlagah podjetja LIMNOS d.o.o., ki je to rešitev tudi projektiralo. 

Za izvedbo ekonomske upravičenosti je bila izvedena groba ocena dolžine potrebnih 

povezovalnih kanalizacijskih vodov in ocena vrednosti stroškov izgradnje in 20 letnega 

obratovanja in vzdrževanja takšnega kanalizacijskega sistema. Ocene vrednosti tekočega metra 

izgradnje kanalizacijskega voda in primerne čistilne naprave so bile izvedene na podlagi podatkov 

o povprečni vrednosti tekočega metra izgradnje kanalizacijskega voda in primerne čistilne 

naprave podobnih že obstoječih ali načrtovanih javnih kanalizacijskih omrežij (če je šlo za omrežja 

z obremenitvijo večjo od 50 PE). Pri pod-varianto B4 je potrebno opozoriti, da je bila ocena 

stroškov izgradnje povzeta po ocenah podjetja LIMNOS d.o.o., ki je to rešitev tudi projektiralo. 

Zaradi ugotovitve novih dejstev in možnosti primerjave z ostalimi variantami (nekateri objekti 

predvideni za priklop so dejansko kmetije, ki lahko svoje odpadne vode odvajajo na drugačen 

način; ocena podjetja LIMNOS d.o.o. namreč ni zajela vseh stroškov izgradnje) je bila izdelana 

tudi nova ekonomska ocena, ki je rešitve podjetja LIMNOS d.o.o. nadgradila tako, da so slednje 

primerljive z ostalimi obravnavanimi variantami.  Varianta B je bila vedno presojana v kombinaciji 

z Varianto D (D2 ali D3). Razlog za takšen pristop leži v dejstvu, da gre za območja aglomeracij 

ali njihove robove, kjer je gradnja javnih kanalizacijskih omrežij predvidena zgolj ob tehnični in 

ekonomski upravičenosti.  

Ekonomsko vrednotenje v tem dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih 

investicij, kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih 

rešitev. Metodologija določitve stroškov za obe vrsti vrednotenja je bila naslednja: 

Določitev vrednosti načrtovanega javnega kanalizacijskega omrežja (B) – Za določitev vrednosti 

načrtovanega ali predvidenega javnega kanalizacijskega omrežja je bila na podlagi okvirnih 

idejnih zasnov izdelanih v okviru tega projekta (dolžina in material vodov, vrsta in značilnosti 

objektov) in povprečnih cen gradnje podobnih projektov (cena v € na tekoči meter gradnje, 

podatek o tem ali gre za vgradnjo v cestišče ali neutrjen teren), izvedena projektantska ocena 

vrednosti začetnih investicij. Uporabljene so bile vrednosti iz spodnje tabele. 
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Tabela 13: Povprečne cene gradnje javnega kanalizacijskega omrežja (v € brez DDV) 

Vrsta kanalizacijskega voda oz. 

objekta 

Vrsta terena v katerega se 

kanalizacijski vod vgrajuje 

Cena (€/m) oz. kos brez 

DDV) 

Gravitacijski vod 

Neutrjeno 230,00 

Deloma utrjeno 370,00 

Utrjeno 530,00 

Tlačni vod 

Neutrjeno 210,00 

Deloma utrjeno 300,00 

Utrjeno 390,00 

Črpališče / 55.000,00 

Podvrtavanje ceste ali vodotoka / 800,00 

Zemljišče za postavitev skupne 

čistilne naprave 
/ 1.000,00 

Določitev vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij lastnikov stavb (B) – Ti objekti bodo pred 

priklopom na javno kanalizacijsko omrežje morali poravnati komunalni prispevek v skladu z 

veljavnim Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju občine Žalec in izvesti hišni priključek na kanalizacijsko omrežje. Zaradi 

načina izračuna komunalnega prispevka, ki je odvisna od posameznega primera, na tem mestu 

ocene vrednosti stroškov povezanih z komunalnim prispevkom za kanalizacijsko omrežje ni 

mogoče podati (po informacijah Občinske uprave Občine Žalec slednja za enostanovanjski objekt 

znaša v povprečju 2.520 €), izgradnja »povprečnega hišnega priključka« v dolžini 20 m pa po 

podatkih JKP Žalec d.o.o približno od 1.000 do 2.000 € (odvisno od zahtevnosti terena). Potrebno 

je opozoriti, da se vrednosti od primera do primera seveda razlikujejo in da podani vrednosti 

predstavljata približek na podlagi izkustvene ocene predstavnikov občinske uprave Občine Žalec 

in JKP Žalec d.o.o. 

Določitev vrednosti vezane na obratovanje in vzdrževanje lastnikov stavb (B) – Ti objekti bodo 

Pred  na javno kanalizacijsko omrežje morali poravnavati tudi finančne obveznosti povezane z 

izvajanjem storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Glede na obstoječi sistem to 

pomeni redno plačilo stroškov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter okoljske takse, 

ki se obračunavajo glede na porabo pitne vode na merilnem mestu. Povprečna letna poraba pitne 

vode na prebivalca, ki se s pitno vodo oskrbuje iz vodovodnih sistemov JKP Žalec d.o.o. znaša 

47,78 m3/leto/prebivalca. Skupni stroški odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so 

določeni skladno s cenikom komunalnih storitev JKP Žalec d.o.o. v občini Žalec (uveljavljen na dan 

21. 04. 2021). V spodnjih tabelah so navedene vrednosti za najbolj pogost primer priklopa z 

upoštevanim DDV – razen za okoljsko takso, kjer se DDV ne obračunava. 

Tabela 14: Stroški odvajanja in čiščenja po ceniku JKP Žalec d.o.o. 

Občina 

Storitev odvajanja 

komunalne odpadne 

vode (€/m3) 

Stroški čiščenja 

komunalne odpadne 

vode (€/m3) 

Skupaj stroški 

odvajanja in čiščenja 

(€/m3) 

Žalec (varianti B1 in B2) 0,5121 0,7747 1,2868 

Žalec (variante B3, B4 in B5)** 0,5121 4,6483* 5,1604 

* Navedena cena se danes ne obračunava in je bila oblikovana kot šestkratnik trenutno veljavne cene na podlagi 

usklajevalnega sestanka koordinacijske skupine naročnika. Takšna cena je bila oblikovana izkustveno, saj stroški 

obratovanja in vzdrževanja skupnih čistilnih naprav za pet do šest krat presegajo trenutni strošek obratovanja in 

vzdrževanja CČN Kasaze. Ker gre za ločene sisteme, ki se zaključujejo s samostojnimi skupnimi čistilnimi napravami (SČN) 

je njihovo obratovanje in vzdrževanje dražje od centralnega sistema, kar je upoštevano pri postavki Čiščenje komunalne 

odpadne vode. 

** Izjemo od navedenega pravila predstavljajo tiste izbrane rešitve pri variantah B4 in B5, ki se priključujejo neposredno 

na že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje ali na rastlinsko čistilno napravo.  
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Tabela 15: Stroški omrežnine po ceniku JKP Žalec d.o.o. 

Občina 

Omrežnina za 

odvajanje komunalne 

odpadne vod 

(€/mesec) 

Omrežnina za 

čiščenje komunalne 

odpadne vode 

(€/mesec) 

Omrežnina skupaj 

(€/mesec) 

Žalec (varianti B1 in B2) 4,5550* 2,2227* 6,7777 

Žalec (variante B3, B4 in B5)** 4,5550* 2,2227* 6,7777 

*Podatki se nanašajo na primer obratovanja objekta s premerom vodomera DN≤20.  

** Izjemo od navedenega pravila predstavljajo tiste izbrane rešitve pri variantah B4 in B5, ki se priključujejo neposredno 

na že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje ali na rastlinsko čistilno napravo.  

Tabela 16: Okoljska dajatev po ceniku JKP Žalec d.o.o. 

Občina 
Okoljska za objekte ki so priključeni na ČN Kasaze, MKČN ali imajo 

individualno MKČN (€/m3) 

Žalec (vse variante B) 0,0528 

Varianta C – možno kanalizacijsko omrežje: 

Varianta C – možno zasebno kanalizacijsko omrežje je bilo obravnavano na: 

• območjih znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, kjer bi se omrežje zaključilo s skupno 

čistilno napravo manjšo od 50 PE, 

• ali na območjih zgostitev večjega števila objektov z večjim številom PE izven aglomeracij.  

V obeh primerih so bile upoštevane bodisi idejne zasnove podjetja LIMNOS d.o.o., rešitve, ki 

Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine 

Žalec (Zavita d.o.o., december 2014), ali rešitve, ki jih je oblikoval izdelovalec tega operativnega 

programa. Ugotovljene in obravnavane so bile naslednje pod-variante: 

• C1 – objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo priključevali na  možno 

kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi manjši od 50 PE 

(upoštevan so idejne zasnove podjetja LIMNOS d.o.o.), 

• C2 - objekti izven območji aglomeracij, ki se bodo zaradi zgostitve večjega števila 

objektov z večjim številom PE priključevali na  možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi 

na SBR  čistilni napravi manjši od 50 PE (upoštevane so idejne zasnove, ki jih je oblikoval 

izdelovalec tega operativnega programa), 

• C3 - objekti izven območji aglomeracij, ki se bodo zaradi zgostitve večjega števila 

objektov z večjim številom PE priključevali na  možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi 

na rastlinski čistilni napravi manjši od 50 PE (upoštevan so idejne zasnove podjetja 

LIMNOS d.o.o.), 

Varianta C je bila preverjana zgolj v primerih, kjer je bilo ocenjeno, da je to tehnično izvedljivo. Za 

izvedbo ekonomske upravičenosti je bila izvedena groba ocena dolžine potrebnih povezovalnih 

kanalizacijskih vodov in ocena vrednosti stroškov izgradnje in 20 letnega obratovanja in 

vzdrževanja takšnega kanalizacijskega sistema. Ocene vrednosti tekočega metra izgradnje 

kanalizacijskega voda in primerne čistilne naprave so bile izvedene na podlagi podatkov o 

povprečni vrednosti tekočega metra izgradnje kanalizacijskega voda in primerne čistilne naprave 

podobnih že obstoječih ali načrtovanih javnih kanalizacijskih omrežij. V primeru omrežij z 

obremenitvami manjšimi od 50 PE je bila ocena vrednosti primerne čistilne naprave določena ob 

upoštevanju dokumentov Priloge 4 Nacionalnega operativnega programa (Priporočila o 

tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitvah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

na malih komunalnih čistilnih napravah) in Čiščenje odpadnih voda na področjih razpršene gradnje 

v občini Gorenja vas – Poljane (Potočnik, 2011), ki so podrobneje opisane pri varianti D. Varianta C 

je bila vedno presojana v kombinaciji z Varianto D (D2 ali D3). Razlog je, da gre bodisi za območja 
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aglomeracij ali njihove robove, kjer je gradnja javnih kanalizacijskih omrežij predvidena zgolj ob 

tehnični in ekonomski upravičenosti, bodisi za zasebna kanalizacijska omrežja, ki niso zakonsko 

zahtevana in se imajo lastniki teh objektov pravico sami določiti o načinu odvajanja komunalne 

odpadne vode iz teh objektov, do zakonsko zahtevanih rokov iz Nacionalnega operativnega 

programa. Kjer odvajanje prečiščene odpadne vode v površinski vodonosnik ni bilo možno, je bila 

kot alternativa privzeti tehnološki rešitvi (SČN z razpršeno biomaso) obravnavana rešitev z 

rastlinsko čistilno napravo.  

Ekonomsko vrednotenje v tem dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih 

investicij, kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih 

rešitev. Metodologija določitve stroškov za obe vrsti vrednotenja je bila naslednja: 

Določitev vrednosti možnega zasebnega kanalizacijskega omrežja (C) – Za določitev vrednosti 

možnega zasebnega kanalizacijskega omrežja je bila na podlagi okvirnih idejnih zasnov izdelanih 

v okviru tega projekta (dolžina in material vodov, vrsta in značilnosti objektov) in povprečnih cen 

gradnje podobnih projektov (cena v € na tekoči meter gradnje, podatek o tem ali gre za vgradnjo 

v cestišče ali neutrjen teren) izvedena projektantska ocena vrednosti začetnih investicij. 

Uporabljene so bile vrednosti iz spodnje tabela. 

Tabela 17: Povprečne cene gradnje kanalizacijskega omrežja (v € brez DDV)  

Vrsta kanalizacijskega voda oz. 

objekta 

Vrsta terena v katerega se 

kanalizacijski vod vgrajuje 

Cena (€/m) oz. kos brez 

DDV) 

Gravitacijski vod 

Neutrjeno 230,00 

Deloma utrjeno 370,00 

Utrjeno 530,00 

Tlačni vod 

Neutrjeno 210,00 

Deloma utrjeno 300,00 

Utrjeno 390,00 

Črpališče / 55.000,00 

Podvrtavanje ceste ali vodotoka / 800,00 

Zemljišče za postavitev skupne 

čistilne naprave 
/ 1.000,00 

Določitev vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij lastnikov stavb (C) – Ker gre za možna 

kanalizacijska omrežja, ki se zaključujejo na SČN manjši od 50 PE (tovrstnih objektov pa JKP Žalec 

d.o.o. ne prevzema v javno upravljanje) predvidevamo, da bo najverjetneje prišlo do gradnje 

zasebnega kanalizacijskega omrežja. Ker ga bodo gradili lastniki stavb sami, slednji ne bodo dolžni 

plačati komunalnega prispevka (saj so investicijo izvedli sami), bodo pa vseeno nosili stroške 

izgradnje hišnega priključka. Izgradnja »povprečnega hišnega priključka« v dolžini 20 m pa po 

podatkih JKP Žalec d.o.o približno od 1.000 do 2.000 € (odvisno od zahtevnosti terena). Potrebno 

je opozoriti, da se vrednosti od primera do primera seveda razlikujejo in da podani vrednosti 

predstavljata približek na podlagi izkustvene ocene predstavnikov občinske uprave Občine Žalec 

in JKP Žalec d.o.o. 

Določitev vrednosti vezane na obratovanje in vzdrževanje lastnikov stavb v primeru gradnje 

možnega kanalizacijskega omrežja in odvajanja komunalne odpadne vode na SČN – Ti objekti 

bodo pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje morali poravnavati tudi finančne obveznosti 

povezane z vzdrževanjem in obratovanjem samih sistemov. Ocena obratovalnih stroškov 

predvidene skupne čistilne naprave določena ob upoštevanju dokumentov Priloge 4 

Nacionalnega operativnega programa (Priporočila o tehnološko ustreznih in ekonomsko 

sprejemljivih rešitvah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na malih komunalnih čistilnih 

napravah) in Čiščenje odpadnih voda na področjih razpršene gradnje v občini Gorenja vas – Poljane 
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(Potočnik, 2011) in projektnih rešitev podjetja LIMNOS d.o.o., ki so podrobneje opisane pri varianti 

D. Varianta C je bila vedno presojana v kombinaciji z Varianto D3. Razlog je, da gre bodisi za 

območja aglomeracij ali njihove robove, kjer je gradnja javnih kanalizacijskih omrežij predvidena 

zgolj ob tehnični in ekonomski upravičenosti, bodisi za zasebna kanalizacijska omrežja, ki niso 

zakonsko zahtevana in se imajo lastniki teh objektov pravico sami določiti o načinu odvajanja 

komunalne odpadne vode iz teh objektov, do zakonsko zahtevanih rokov iz Nacionalnega 

operativnega programa. Kjer odvajanje prečiščene odpadne vode v površinski vodonosnik ni bilo 

možno, je bila kot alternativa privzeti tehnološki rešitvi (SČN z razpršeno biomaso) obravnavana 

rešitev z rastlinsko čistilno napravo. 

Navedena analiza stroškov in simulacija procesa odločanja je izvedena na danih splošnih podatkih 

z namenom predstavitve procesa odločanja za posameznega investitorja. Prikazani izračun in 

proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in 

stroškov in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni investitor ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu. 

Varianta D – individualne male čistilne naprave: 

Kot naslednjo variantno rešitev smo upoštevali gradnjo individualnih malih čistilnih naprav za 

posamezen objekt – prepoznane so bile naslednje pod-variante: 

• D1 – objekti z obstoječimi individualnimi malimi čistilnimi napravami, 

• D2 – objekti znotraj aglomeracij ali v njihovem obrobju, katere bi bilo v skladu z veljavno 

zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, a je to 

tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno, zato bodo opremljeni z individualnimi 

malimi čistilnimi napravami, 

• D3 – objekti s predvidenimi individualnimi malimi čistilnimi napravami. 

Varianta je torej obravnavala vse stavbe, ki se ne nahajajo znotraj območij z drugačnimi 

možnostmi odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode in tiste, ki se v njih nahajajo, pa iz 

upravičenih razlogov ta območja niso v celoti opremljena z javno kanalizacijo z zagotovljenim 

ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode ali pa za stavbe priklop na javno kanalizacijo iz 

upravičenih razlogov ni možen. Vrednotenje ekonomske upravičenosti te variante je bila izvedena 

na podlagi podatkov o povprečnih cenah izgradnje individualne male čistilne naprave, ki so bile 

pridobljene na podlagi dokumenta Čiščenje odpadnih voda na področjih razpršene gradnje v občini 

Gorenja vas – Poljane (Potočnik, 2011), podatkov posredovanih s strani predstavnikov občinske 

uprave Občine Žalec in poizvedovanja pri različnih ponudnikih individualnih malih čistilnih naprav 

v obdobju avgust–oktober 2021. V nadaljevanju predstavljene in uporabljene vrednosti tako 

predstavljajo teoretično izhodišče za izvedbo vrednotenja ekonomske upravičenosti izvedbe 

investicije. 

Ekonomsko vrednotenje v tem dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih 

investicij kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih 

rešitev.  

Vrednotenje stroškov začetne investicije (D) je temeljilo na primeru individualne male čistilne 

naprave z razpršeno biomaso (SBR čistilna naprava), nazivnih velikosti 5, 10 in 20 PE. Investicija 

vključuje stroške gradbenih, zemeljskih, monterskih in zaključnih del. V investicijo je poleg 

gradbenih del, nakupa individualne male čistilne naprave in njene vgradnje, vključena tudi 

priključitev, oz. prevezava hišne kanalizacije na individualno malo čistilno napravo in priklop na 

elektriko, ki je oddaljena 10 m od objekta. Priključitev oziroma prevezava individualne male čistilne 

naprave na hišno kanalizacijo je predvidena z 10 m dolgo PVC cevjo (Ф150). Investicijski stroški se 

med različnimi tipi individualnih malih čistilnih naprav seveda razlikujejo, enako kot se razlikujejo 

med različnimi ponudniki.  
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Priključitev oziroma prevezava IMČN na hišno kanalizacijo je predvidena z 10 m dolgo PVC cevjo 

(Ф150), priključitev IMČN na električno omrežje pa se izvede preko 10 m kabla položenega v PVC 

cev v zemlji. Izpust iz čistilne naprave je možen v bližnji odvodnik, v kolikor slednje ni mogoče, pa 

je možno ponikanje preko ponikalnic. Stroški investicije vključujejo izvedbo ponikalnic, kar pa je 

dražja izvedba z vidika investicije in vzdrževanja. Odločitev glede načina odvajanja (ponikalnica, 

površinski odvodnik) se opredeli glede na terenske razmere, lahko tudi v občinskih prostorskih 

aktih. 

Predpostavke uporabljene za izvedbo ekonomskega vrednotenja investicije so bile: 

• Ekonomska doba investicije: 20 let. 

• Diskontna stopnja: 6 %. 

• Predvidena življenjska doba IMČN: 20 let za gradbeni del, za strojni del pa 13 let. 

• Predvidena nazivna velikost IMČN: 5, 10 in 20 PE. 

Tabela 18: Primerjava vrednotenja investicijskih stroškov za individualne male čistilne naprave 

nazivnih velikosti 5, 10 in 20 (v € brez DDV)  

Tip IMČN / nazivna velikost 5 PE 10 PE 20 PE 

ČN z razpršeno biomaso (SBR) 5.300,00 €  8.200,00 €  12.000,00 €  

Poleg teh stroškov pa se moramo zavedati, da obratovanje IMČN pomeni tudi nove stroške 

povezane z obratovanjem in vzdrževanjem IMČN. Obratovalni in vzdrževalni stroški se seveda 

razlikujejo glede na vrsto IMČN, sestave vod, ki se vanjo odvajajo in števila PE, ki odpadne vode 

odvaja v IMČN in posledičnega števila praznjenj. Ekonomsko vrednotenje stroškov vzdrževanja in 

obratovanja je zajelo stroške povezane z amortizacijo, porabo električne energije, odvoza blata, 

tekočega servisa, takse za obremenjevanje okolja in rednih pregledov (monitoringa). 

Predpostavke uporabljene za izvedbo ekonomskega vrednotenja stroškov vzdrževanja in 

obratovanja so bile: 

• Ekonomska doba investicije: 20 let. 

• Diskontna stopnja: 5 %. 

• Predvidena življenjska doba IMČN: 20 let za gradbeni del, za strojni del pa 13 let. 

• Predvidena nazivna velikost IMČN: 5, 10 in 20 PE. 

Tabela 19: Primerjava vrednotenja stroškov vzdrževanja in obratovanja za individualne male 

čistilne naprave nazivnih velikosti 5, 10 in 20 (v € z DDV) za dobo 20 let 

Tip IMČN / nazivna velikost 5 PE 10 PE 20 PE 

ČN z razpršeno biomaso (SBR) 8.212,50 € 12.811,50 € 20.257,50 € 

 

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da je navedena analiza investicijskih in obratovalnih stroškov 

za varianto D predstavljena na primeru IMČN z razpršeno biomaso (SBR) nazivnih velikosti 5 PE, 

10 PE in 20 PE in se torej nanaša na primer izgradnje nove IMČN. Ta primer je bil v nadaljevanju 

tega dokumenta uporabljen kot modelni primer za izračun višine predvidenih stroškov izgradnje 

in obratovanja variante D na območju občine Žalec. 
 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v 21. 

členu določa oskrbovalne standarde za območja izven aglomeracij, v okviru katerih dopušča tudi 

možnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode preko male komunalne čistilne naprave 

z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni 

proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-

4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno 

priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, 

filtracijo ali infiltracijo. V nadaljevanju seveda določa tudi pogoje in roke za izvedbo. 
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Ker Občina Žalec v času priprave tega dokumenta ni razpolagala s podatki o dejanski ustreznosti 

obstoječih naprav za odvajanje in čiščenje v obstoječih objektih, te pod-variante ni bilo možno 

vključiti v obravnavo. Navedeno tudi ne bi bilo smiselno saj so, po izkušnjah pripravljavca tega 

dokumenta, lastniki stavb v preteklosti izbirali zelo različne načine odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode. To pomeni, da opredelitev »tipskih stroškov« za takšno pod-varianto 

praktično ni možna oz. bi z njo dosegli povsem enak učinek kot v primeru uporabe že 

predstavljenih pod-variant variante D. 
 

Glede na vse navedeno je bila v soglasju z naročnikom sprejeta odločitev, da se za potrebe tega 

projekta navedena zakonsko dopustna možnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

obravnava v okviru že predstavljenih pod-variant variante D, pri čemer pa se vse lastnike objektov, 

za katere bo izbrana takšna možnost v akcijskem načrtu ustrezno opozori na navedene izjeme. 
 

Navedena analiza stroškov in simulacija procesa odločanja je izvedena na danih splošnih podatkih 

z namenom predstavitve procesa odločanja za posameznega investitorja. Prikazani izračun in 

proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in 

stroškov in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni investitor ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu. 

Varianta E – nepretočne greznice: 

Variantno rešitev so predstavljale nepretočne greznice, ki bi se gradile za vsak posamezen objekt 

ob izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev in za katere je v okviru javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode potrebno poskrbeti za redno praznjenje in čiščenje grezničnih 

gošč – prepoznane so bile naslednje pod-variante: 

• E1 – objekti za katere je obvezna izgradnja nepretočnih greznic zaradi lokacije objektov 

znotraj vodovarstvenih območij 1. kategorije, 

• E2 – objekti za katere je predvidena izgradnja nepretočne greznice ali IMČN za 

vikende/objekte z nizkim št. prebivalcev – rešitev je odvisna od dejanskih obremenitev 

posameznega objekta. 

Vrednotenje ekonomske upravičenosti te variante je bila izvedena na podlagi podatkov o 

povprečnih cenah izgradnje nepretočne greznice, ki so bile pridobljene na podlagi dokumenta 

Čiščenje odpadnih voda na področjih razpršene gradnje v občini Gorenja vas – Poljane (Potočnik, 

2011), podatkov posredovanih s strani predstavnikov občinske uprave Občine Žalec in 

poizvedovanja pri različnih ponudnikih nepretočnih greznic v obdobju avgust–oktober 2021. V 

nadaljevanju predstavljene in uporabljene vrednosti tako predstavljajo teoretično izhodišče za 

izvedbo vrednotenja ekonomske upravičenosti izvedbe investicije. 

Vrednotenje je temeljilo na primeru nepretočne greznice nazivnih velikosti 5 PE (20 m3). Investicija 

vključuje stroške gradbenih, zemeljskih, monterskih in zaključnih del. V investicijo je poleg 

gradbenih del, nakupa nepretočne greznice in njene vgradnje, vključena tudi priključitev, oz. 

prevezava hišne kanalizacije na predvideno nepretočno greznico, ki je oddaljena 10 m od objekta. 

Priključitev oziroma prevezava nepretočne greznice na hišno kanalizacijo je predvidena z 10 m 

dolgo PVC cevjo (Ф150). Investicijski stroški se med različnimi tipi nepretočnih greznic seveda 

razlikujejo, enako kot se razlikujejo med različnimi ponudniki. 

Predpostavke uporabljene za izvedbo ekonomskega vrednotenja so bile: 

• Ekonomska doba investicije: 20 let. 

• Diskontna stopnja: 5 %. 

• Predvidena življenjska doba nepretočnih greznic: 20 let. 

• Predvidena nazivna velikost nepretočnih greznic: 5 PE (oz. 20 m3). 
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Tabela 20: Primerjava investicijskih stroškov za nepretočne greznice nazivne velikosti 5 PE (v € 

brez DDV)  

Vrsta greznice / Nazivna velikost greznice 5 PE 

Nepretočne greznice 9.500,00 € 

Poleg teh stroškov pa se moramo zavedati, da obratovanje nepretočne greznice pomeni tudi 

nove stroške povezane z obratovanjem in vzdrževanjem nepretočne greznice. Obratovalni in 

vzdrževalni stroški se seveda razlikujejo glede na velikost nepretočne greznice, števila PE, ki 

odpadne vode odvaja v nepretočne greznice in posledičnega števila praznjenj. Ekonomsko 

vrednotenje stroškov vzdrževanja in obratovanja je zajelo stroške kot so določeni skladno s 

cenikom komunalnih storitev JKP Žalec d.o.o. v občini Žalec (uveljavljen na dan 21. 04. 2021). V 

spodnjih tabelah so navedene vrednosti za najbolj pogost primer priklopa z upoštevanim DDV 

(razen za okoljsko takso, kjer se DDV ne obračunava), ki znašajo po postavkah: 

• Storitve, povezane z  greznicami in MKČN - 0,6094 €/m3, 

• Okoljska taksa za objekte ki so priključeni na nepretočno greznico - 0,5283 €/m3. 

Navedena analiza stroškov in simulacija procesa odločanja je izvedena na danih splošnih podatkih 

z namenom predstavitve procesa odločanja za posameznega investitorja. Prikazani izračun in 

proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in 

stroškov in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni investitor ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu. 

Varianta F – kmetija z gnojiščem: 

Varianta se nanaša zgolj na kmetije, ki nimajo možnosti priklopa na obstoječe ali že predvideno 

javno kanalizacijsko omrežje in imajo v sklopu kmetijskega gospodarstva hlev z zadostnim 

številom glav velike živine ter gnojišče na katerem lahko hlevski gnoj mešajo z blatom iz obstoječe 

greznice ob upoštevanju pogojev veljavne zakonodaje. Takšnim objektom navadno obstoječega 

in že delujočega sistema ni potrebno menjati, zaradi česar se predvideva da investicijskih ali 

obratovalnih stroškov ne bodo imeli. Tako za takšne objekte nadaljnje ekonomsko vrednotenje 

navadno ni potrebno.  

Varianta X – objekti, ki nimajo potrebe po odvajanju komunalne odpadne vode (npr. gospodarski, 

infrastrukturni objekti ter objekti v katerih komunalne odpadne vode ne nastajajo) ali ne obstajajo 

več: 

Gre za objekte, ki nimajo potrebe po odvajanju komunalne odpadne vode (npr. gospodarski, 

infrastrukturni objekti ter objekti v katerih komunalne odpadne vode ne nastajajo) ali ne obstajajo 

več. Za te objekte je v primeru spremembe namembnosti njihove rabe potrebno v sodelovanju z 

JKP Žalec d.o.o. dogovoriti najbolj ustrezno rešitev odvajanja in čiščenja. Tako za takšne objekte 

nadaljnje ekonomsko vrednotenje ni potrebno. 

4.3 IZHODIŠČA ZA IZVEDBO EKONOMSKEGA VREDNOTENJA 

OBRAVNAVANIH VARIANTNIH REŠITEV 

Naselja na območju občine Žalec se nahajajo v različnih geografskih razmerah, imajo različno 

gostoto in število prebivalcev in različne obstoječe načine odvajanja komunalne odpadne vode. 

Tako smo v nadaljevanju tega poglavja naselja razdelili glede na nekaj tipov naselij, ki lahko na 

podoben način odvajajo in čistijo komunalno odpadno vodo, kar je bila osnova ekonomskega 

vrednotenja obravnavanih variantnih rešitev.  

Na tem mestu je potrebno poudariti, da so bile v analizo vključene vse variante obravnavane v 

okviru poglavja »5.2. Obravnavane variantne rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode«. 
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4.3.1 NASELJA Z OBSTOJEČIM ALI ŽE NAČRTOVANIM JAVNIM KANALIZACIJSKIM 

OMREŽJEM  

Na območju občine Žalec se nahaja več naselij ali njihovih delov v katerih se nahaja že obstoječ 

javni kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z ustrezno komunalno čistilno napravo (CČN Kasaze). 

Kot izhaja iz analize obstoječih kanalizacijskih sistemov, gre za območja naselij  Arja vas, Dobriša 

vas, Drešinja vas, Galicija, Gotovlje, Griže, Kasaze, Levec, Liboje, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, 

Migojnice, Novo Celje, Petrovče, Podvin, Ruše, Spodnje Roje, Šempeter v Savinjski Dolini, Vrbje, 

Zabukovica, Zgornje Roje in Žalec. Na ta način (varianta A1) že danes komunalno odpadno vodo 

odvaja 2.930 objektov oz. 14.530 PE.  

Javno kanalizacijsko omrežje se bo v prihodnjih letih popolnjevalo in širilo skladno z že 

načrtovanimi razširitvami, ki bodo obsegale dele naslednjih naselij – Arja vas, Dobriša vas, Drešinja 

vas, Gotovlje, Griže, Kasaze, Ložnica pri Žalcu, Migojnice, Petrovče, Podvin, Pongrac, Ruše, 

Šempeter v Savinjski Dolini, Vrbje, Zabukovica, Zgornje Roje in Žalec. Na ta način (varianta A2) bo 

na javni kanalizacijski sistem predvidoma priključenih dodatnih 164 objektov in 511 PE. Ker gre 

ponekod za razgiban teren in razpršeno poselitev se vsi objekti v naseljih z obstoječim ali 

načrtovanim javnim kanalizacijskim sistemom ne bodo mogli priključiti nanj, ali pa njihova 

priključitev ni ekonomsko upravičena. Za takšne objekte so predvidene druge variantne rešitve. 

4.3.2 NASELJA Z OPREDELJENIMI AGLOMERACIJAMI ALI VEČJIMI ZGOSTITVAMI 

OBJEKTOV Z VEČJIM ŠTEVILOM PE, KJER BI BILO CELOTNO NASELJE ALI DEL 

NASELJA MOŽNO OPREMITI Z JAVNIM ALI ZASEBNIM KANALIZACIJSKIM 

OMREŽJEM  

Na območju občine Žalec se nahaja tudi več naselij z dovolj veliko gostoto pozidave in 

obremenitvijo, da so se uvrstila v aglomeracije za katere je priključitev na javno kanalizacijsko 

omrežje obvezna, če je tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena, pa do danes v njih takšno 

omrežje še ni bilo zgrajeno ali načrtovano. Po posvetovanju s predstavniki občinske uprave 

Občine Žalec in JKP Žalec d.o.o. so bila tem naseljem pridružena še nekatere večje zgostitve 

objektov v območju razpršene poselitve, kjer bi bile razširitev javnega kanalizacijskega omrežja 

(variante B1, B2 in deloma B5), vzpostavitev ločenega javnega kanalizacijskega omrežja (variante 

B3, B4 in deloma B5) ali izgradnja zasebnega kanalizacijskega omrežja (variante C1, C2 in C3) 

lahko smiselne (zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene).  

V takšnih primerih so bili v obravnavo variant vzeti tisti deli naselij Galicija, Gotovlje, Grče, Griže, 

Hramše, Kale, Kasaze, Liboje, Mala Pirešica, Migojnice, Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, Pongrac, 

Ponikva pri Žalcu, Spodnje Roje, Studence, Šempeter v Savinjski Dolini, Velika Pirešica, Zabukovica, 

Zavrh pri Galiciji in Zgornje Roje, za katere je predhodni operativni program predvideval ureditev 

kanalizacijskega omrežja oz. je bila ta možnost obravnavana v idejnih rešitvah podjetja Limnos 

d.o.o. na Ponikovskem krasu ter takšne zgostitve, kjer so bilo objekti eden od drugega oddaljeni 

največ 30m. Dosedanje izkušnje so namreč pokazale, da manjše zgostitve niso ekonomsko 

upravičene, to pa je potrdila tudi ekonomska primerjava obravnavanih rešitev. Prav tako so bili v 

tem sklopu obravnavni objekti, ki se nahajajo na 1. vodovarstvenem pasu, saj tam izvedba IMČN 

ni možna (ni zakonsko dopustna ali ekonomsko upravičena), izvedla nepretočnih greznic pa je z 

vidika stroškov vzdrževanja in upravljanja nesprejemljiva.    
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4.3.3 NASELJA ALI DELI NASELIJ Z ODVAJANJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE 

PREKO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV ALI NEPRETOČNIH 

GREZNIC 

Za praktično vsa ostala naselja na območju občine Žalec in dele tistih naselij v katerih se javno 

kanalizacijsko omrežje že nahaja ali se načrtuje, pa zaradi različnih vzrokov niso predvidena za 

priklop na kanalizacijo, je edina smiselna tehnična in ekonomska varianta odvajanja in čiščenje 

komunalne odpadne vode preko individualnih malih komunalnih čistilnih naprav ali nepretočnih 

greznic v primeru vikendov (zaradi majhnih obremenitev IMČN ne bi ustrezno delovala). Za ta 

območja sta bili z vidika ekonomske upravičenosti obravnavani zgolj varianti D oz. v primeru 

vikendov D in E. 

Na območju občine Žalec se po podatkih JKP Žalec d.o.o. že nahaja 115 objektov z individualnimi 

malimi čistilnimi napravami preko katerih komunalno odpadno vodo odvaja 650 PE. Glede na 

zahteve zakonodaje so tudi ti objekti predvideni za odvajanje komunalne odpadne vode z IMČN 

in vključeni v spodnjo preglednico, saj gre za prikaz sistemske rešitve za celoto naselje. 

4.3.4 NASELJA ALI DELI NASELIJ Z ODVAJANJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE 

PREKO DRUGIH PREDLAGANIH REŠITEV 

Na območju občine Žalec se nahajata tudi 91 objektov, ki imajo v sklopu kmetijskega 

gospodarstva hlev z zadostnim številom glav velike živine ter gnojišče na katerem lahko hlevski 

gnoj mešajo z blatom iz obstoječe greznice ob upoštevanju pogojev veljavne zakonodaje. Za 

takšne objekte je bila z vidika ekonomske upravičenosti obravnavana le varianta F.  
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4.4 EKONOMSKO VREDNOTENJE OBRAVNAVANIH VARIANTNIH REŠITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

V tem poglavju je predstavljeno ekonomsko vrednotenje obravnavanih variantnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode glede na predlagane variante v naseljih. Vrednotenje je bilo izvedeno na podlagi 

predpostavk, ki izhajajo iz prejšnjih poglavij. Predstavljeno ekonomsko vrednotenje obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih 

variantnih rešitev. 

V spodnjih preglednicah so podani prikazi tipičnih primerov ekonomskega vrednotenja različnih variantnih rešitev, samo ekonomsko vrednotenje za vse objekte na območju občine Žalec, pa se nahaja v prilogi E. 

Tabela 21: Vrednost že obstoječih javnih kanalizacijskih omrežij (pod-varianta A1) in ekonomsko vrednotenje že načrtovane širitve sekundarnega omrežja (pod-varianta A2)  

Način odvajanja komunalne 

odpadne vode 
Naselje 

Ocenjeno št. PE, ki bo v 

posameznem naselju na ta 

način odvajalo komunalno 

odpadno vodo 

Ocenjeno št. objektov, ki 

bo na ta način odvajalo 

komunalno odpadno vodo 

Št. in zmogljivost ČN 
Dolžina povezovalnih 

vodov 

Povprečna cena 

izgradnje tekočega 

metra voda  

Skupna vrednost 

obstoječe 

kanalizacije  

Obratovalni stroški 

za dobo 20 let 

Skupna vrednost 

investicije in 

obratovalnih stroškov za 

dobo 20 let 

(kos, PE) (m) (€/m1) (€) (€) (€) 

Pod-varianta A1:  

Objekti znotraj aglomeracij, ki so 

že priključeni na obstoječe javno 

kanalizacijsko omrežje ali jim je 

priklop že omogočen - 

aglomeracije: Gmajna 2019 - ID: 

9498, Kasaze 2019 - ID: 9361, 

Levec 2019 - ID: 9471, Petrovče 

2019 - ID: 9420, Polzela 2019 - ID: 

8235, Zabukovica 2019 - ID: 9362, 

Zgornje Roje 2019 - ID: 9425, 

Žalec 2019 - ID: 9429 in Železno 

2019 - ID: 9356) 

Arja vas 569 145 

1 CČN (60.000 PE) 93.454,90 / 45.353.154,98 23.366.873,87 68.720.028,85 

Dobriša vas 475 126 

Drešinja vas 247 84 

Galicija 5 1 

Gotovlje 759 218 

Griže 187 35 

Kasaze 412 58 

Levec 635 172 

Liboje 97 23 

Ložnica pri Žalcu 533 124 

Mala Pirešica 1 1 

Migojnice 62 13 

Novo Celje 25 4 

Petrovče 1066 296 

Podvin 387 110 

Ruše 5 1 

Spodnje Roje 6 1 

Šempeter v Savinj. 

dolini 
2303 533 

Vrbje 708 195 

Zabukovica 48 10 

Zgornje Roje 15 4 

Žalec 5985 776 

Pod-varianta A2: 

Objekti znotraj aglomeracij, 

katerim je potrebno dograditi 

sekundarno omrežje ali priključek, 

s čimer jim bo priklop na 

obstoječe javno kanalizacijsko 

omrežje omogočen - 

aglomeracije: Kasaze 2019 - ID: 

9361, Petrovče 2019 - ID: 9420, 

Polzela 2019 - ID: 8235, 

Zabukovica 2019 - ID: 9362 in 

Žalec 2019 - ID: 9429 

 

Arja vas 37 17 

1 CČN (60.000 PE) 4.299,00 371,27 1.596.070,00 920.934,82 2.517.004,82 

Dobriša vas 14 5 

Drešinja vas 20 9 

Gotovlje 2 1 

Griže 17 7 

Kasaze 52 10 

Ložnica pri Žalcu 36 12 

Migojnice 39 9 

Petrovče 64 20 

Podvin 8 4 

Pongrac 25 8 

Ruše 1 1 
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Šempeter v Savinj. 

dolini 
72 24 

Vrbje 16 10 

Zabukovica 18 8 

Zgornje Roje 2 1 

Žalec 88 18 

Tabela 22: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje novega že načrtovanega javnega kanalizacijskega omrežja (pod-varianta B1) v primerjavi z ekonomskim vrednotenjem za izgradnjo IMČN (pod-varianta D2) 

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Novo 

načrtovano 

javno 

kanalizacijsko 

omrežje Griže, 

ki se priključuje 

na JK Kasaze 

(aglomeracija 

Zabukovica 

2019 - ID: 9362) 

419 109 
1 CČN, (60.000 

PE) 

2x črpališče - 

tlačni vod 

gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 

15% 

povezovalnih 

vodov 

/ 

370,00 0,00 

110.000,00 1.916.196,01 1.916.196,01  713.693,83  2.629.889,84 

neutrjeno 1.184,11 230,00 272.345,05 

utrjeno 2.060,22 530,00 1.091.914,80 

tlačni vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 300,00 0,00 

neutrjeno 420,49 210,00 88.303,06 

utrjeno 302,67 390,00 118.042,33 

Naselje Tip IMČN 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Število enot 

Ocenjena 

vrednost na 

enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

malih 

komunalnih 

čistilnih 

naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

IMČN Griže 

  

5 PE 264 93,00 5.300,00 / / / / / / / 

0,00 

492.900,00 

646.500,00 

763.762,50 

1.637.584,50 
10 PE 95 13,00 8.200,00 / / / / / / / 106.600,00 166.549,50 

20 PE 12 1,00 12.000,00 / / / / / / / 12.000,00 20.257,50 

30 PE 48 2,00 17.500,00 / / / / / / / 35.000,00 40.515,00 

Obrazložitev izbora pod-variante B1: 

Skladno z Uredbo je izvedba IMČN znotraj območja aglomeracije dopustna v kolikor ekonomsko vrednotenje pokaže, da je investicijska vrednost gradnje IMČN več kot 3x cenejša od gradnje javnega kanalizacijskega omrežja. 

Ker v danem pogoju investicija v gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja 3x večja od gradnje IMČN, ob tem pa gre za območje večje aglomeracije z več kot 2000 PE, se je Občina Žalec odločila za pod-varianto B1 – torej 

za opremljanje predmetnega območja s predvidenim javnim kanalizacijskim omrežjem.     

Tabela 23: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje novega predvidenega javnega kanalizacijskega omrežja (pod-varianta B2) v primerjavi z ekonomskim vrednotenjem za izgradnjo IMČN (pod-varianta D2) 

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Javno 

kanalizacijsko 

omrežje znotraj 

138 39 
1 CČN, (60.000 

PE) 
/ 

gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
110,99 

15% 

povezovalnih 

vodov 

/ 
370,00 41.067,17 

0,00 448.466,17 448.466,17 240.102,08 688.568,25 

neutrjeno 524,92 230,00 120.731,95 
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aglomeracije 

Zgornje Roje 

2019 - ID: 9425, 

ki se priključuje 

na JK Kasaze 

utrjeno 430,51 530,00 228.171,47 

tlačni vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 300,00 0,00 

neutrjeno 0,00 210,00 0,00 

utrjeno 0,00 390,00 0,00 

Naselje Tip IMČN 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Število enot 

Ocenjena 

vrednost na 

enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

malih 

komunalnih 

čistilnih 

naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

Zgornje Roje 

(aglomeracija 

Zgornje Roje 

2019 - ID: 9425) 

5 PE 62 28,00 5.300,00 / / / / / / / 

0,00 

148.400,00 

238.600,00 

229.950,00 

609.476,50 
10 PE 76 11,00 8.200,00 / / / / / / / 90.200,00 140.926,50 

Obrazložitev izbora pod-variante B2: 

Skladno z Uredbo je izvedba IMČN znotraj območja aglomeracije dopustna v kolikor ekonomsko vrednotenje pokaže, da je investicijska vrednost gradnje IMČN več kot 3x cenejša od gradnje javnega kanalizacijskega omrežja. 

Ker v danem pogoju investicija v gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja približno 2x večja od gradnje IMČN se je Občina Žalec odločila za pod-varianto B1 – torej za opremljanje predmetnega območja s predvidenim 

javnim kanalizacijskim omrežjem.     

Tabela 24: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje novega predvidenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključi na SBR čistilni napravi večji od 50 PE (pod-varianta B3) v primerjavi z ekonomskim 

vrednotenjem za izgradnjo IMČN (pod-varianta D2) 

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Šentjungert 1, ki 

se nahaja v 

aglomeraciji 

Šentjungert 

2019 - ID: 50111 

in se zaključi z 

SČN 

72 27,00 SČN (PE 75) 

1x črpališče - 

tlačni vod in 1x 

zemljišče za ČN 

gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 

15% 

povezovalnih 

vodov 

34.500,00 

370,00 0,00 

56.000,00 466.253,02  466.253,02  402.604,92 868.857,94 

neutrjeno 1.118,29 230,00 257.207,31 

utrjeno 119,01 530,00 63.076,63 

tlačni vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 300,00 0,00 

neutrjeno 30,75 210,00 6.457,81 

utrjeno 0,00 390,00 0,00 

Naselje Tip IMČN 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Število enot 

Ocenjena 

vrednost na 

enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

malih 

komunalnih 

čistilnih 

naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

Šentjungert 1 

(aglomeracija 

Šentjungert 

2019 - ID: 50111) 

5 PE 58 25,00 5.300,00 / / / / / / / 

0,00 

132.500,00 

148.900,00 

205.312,50 

379.835,5 
10 PE 14 2,00 8.200,00 / / / / / / / 16.400,00 25.623,00 

Obrazložitev izbora pod-variante B3: 

Skladno z Uredbo je izvedba IMČN znotraj območja aglomeracije dopustna v kolikor ekonomsko vrednotenje pokaže, da je investicijska vrednost gradnje IMČN več kot 3x cenejša od gradnje javnega kanalizacijskega omrežja. 

Ker v danem pogoju investicija v gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja ravno 3x večja od gradnje IMČN, območje pa se ne nahaja na občutljivem območju, se je Občina Žalec odločila za pod-varianto B3 – torej za 

opremljanje predmetnega območja s predvidenim javnim kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi na SBR čistilni napravi večji od 50 PE.     
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Tabela 25: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje novega predvidenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi večji od 50 PE (pod-varianta B4) v primerjavi z ekonomskim 

vrednotenjem za izgradnjo IMČN (pod-varianta D2) 

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Ponikva pri 

Žalcu 1, ki se 

nahaja v 

aglomeraciji 

Ponikva pri 

Žalcu 2019 - ID: 

50120 in se 

zaključi z RČN 

177 28 RČN (PE 250) zemljišče za ČN  
gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 

15% 

povezovalnih 

vodov 

105.000,00 

370,00 0,00 

1.000,00 422.768,25 422.768,25 153.300,00 576.068,25 

neutrjeno 92,56 230,00 21.289,54 

utrjeno 479,55 530,00 254.161,11 

Naselje Tip IMČN 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Število enot 

Ocenjena 

vrednost na 

enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

malih 

komunalnih 

čistilnih 

naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

Ponikva pri 

Žalcu 1 

(aglomeracija 

Ponikva pri 

Žalcu 2019 - ID: 

50120) 

5 PE 47 20,00 5.300,00 / / / / / / / 

0,00 

106.000,00 

201.200,00 

164.250,00 

467.942,00 

10 PE 40 6,00 8.200,00 / / / / / / / 49.200,00 76.869,00 

50 PE 90 2,00 23.000,00 / / / / / / / 46.000,00 25.623,00 

Obrazložitev izbora pod-variante B4: 

Skladno z Uredbo je izvedba IMČN znotraj območja aglomeracije dopustna v kolikor ekonomsko vrednotenje pokaže, da je investicijska vrednost gradnje IMČN več kot 3x cenejša od gradnje javnega kanalizacijskega omrežja. 

Ker v danem pogoju investicija v gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja približno 2x večja od gradnje IMČN, območje pa se nahaja na občutljivem območju (Ponikovski kras) se je Občina Žalec odločila za pod-varianto B4 

– torej za opremljanje predmetnega območja s predvidenim javnim kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi večji od 50 PE.     

Tabela 26: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje novega predvidenega javnega kanalizacijskega omrežja za objekte, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju 1. reda (pod-varianta B5) v primerjavi z ekonomskim 

vrednotenjem za izgradnjo nepretočnih greznic (pod-varianta E1) 

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Možno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Šempeter v 

Savinjski dolini, 

30 6 
1 CČN, (60.000 

PE) 

1x črpališče - 

tlačni vod 

gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 

15% 

povezovalnih 

vodov 

/ 

370,00 0,00 

55.000,00 160.849,80  160.849,80  48.164,83  209.014,63 
neutrjeno 0,00 230,00 0,00 

utrjeno 0,00 530,00 0,00 

tlačni vod 
deloma 

utrjeno 
0,00 300,00 0,00 
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ki se priključuje 

na JK Kasaze 

neutrjeno 240,98 210,00 50.605,80 

utrjeno 106,25 390,00 41.437,50 

Naselje Tip NG 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Število enot 

Ocenjena 

vrednost na 

enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

malih 

komunalnih 

čistilnih 

naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

Šempeter v 

Savinjski dolini 

(Šempeter v 

Savinjski dolini - 

VVO1) 

5 PE 30 6,00 9.500,00 / / / / / / / 0,00 57.000,00 57.000,00 32.614,65 89.614,65 

Obrazložitev izbora pod-variante B5: 

Skladno z veljavno zakonodajo morajo objekti, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju 1. reda komunalno odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijsko omrežje. Če to ni možno je dopustna izgradnja nepropustnih 

greznic. Ker v danem pogoju investicija v gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja 3x večja od gradnje NG, območje pa se nahaja na občutljivem območju (VVO1), se je Občina Žalec odločila za pod-varianto B5 – torej za 

opremljanje predmetnega območja s predvidenim javnim kanalizacijskim omrežjem. 

Tabela 27: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje možnega kanalizacijskega omrežja znotraj območja aglomeracije, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi manjši od 50 PE (pod-varianta C1) v primerjavi z 

ekonomskim vrednotenjem za izgradnjo IMČN (pod-varianta D2) 

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Možno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Studence 3,  ki 

se nahaja v 

aglomeraciji 

Studence 2019 

- ID: 50114 in se 

zaključi z RČN 

18 8 RČN (PE 20) zemljišče za ČN  
gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 

15% 

povezovalnih 

vodov 

17.000,00 

370,00 0,00 

1.000,00 101.298,22 101.298,22 17.257,20 118.555,42 

neutrjeno 233,77 230,00 53.767,54 

utrjeno 35,22 530,00 18.665,69 

Naselje Tip IMČN 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Število enot 

Ocenjena 

vrednost na 

enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

malih 

komunalnih 

čistilnih 

naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

Studence 3 

(aglomeracija 

Studence 2019 

- ID: 50114) 

5 PE 18 8,00 5.300,00 / / / / / / / 0,00 42.400,00 42.400,00 65.700,00 108.100,00 

Obrazložitev izbora pod-variante C1: 

Skladno z Uredbo je izvedba IMČN znotraj območja aglomeracije dopustna v kolikor ekonomsko vrednotenje pokaže, da je investicijska vrednost gradnje IMČN več kot 3x cenejša od gradnje javnega kanalizacijskega omrežja. 

Ker v danem pogoju investicija v gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja približno 1,5x večja od gradnje IMČN, območje pa se nahaja na občutljivem območju (Ponikovski kras) se je Občina Žalec odločila za pod-varianto 

C1 – torej za opremljanje predmetnega območja z možnim kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi manjši od 50 PE.     
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Tabela 28: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje možnega kanalizacijskega omrežja izven območja aglomeracije, ki se zaključi na SBR  čistilni napravi manjši od 50 PE (pod-varianta C2)  

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Možno 

kanalizacijsko 

omrežje Galicija 

5, ki se zaključi 

z SČN 

15 6 SČN (PE 20) / 
gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 

15% 

povezovalnih 

vodov 

12.000,00 

370,00 0,00 

1.000,00 66.726,34 66.726,34 20.257,50 86.983,84 neutrjeno 191,94 230,00 44.147,11 

utrjeno 4,85 530,00 2.571,44 

Obrazložitev izbora pod-variante C2: 

Rešitev je povzeta po OPOČKOV za območje občine Žalec iz leta 2014, ko je bila ekonomska smiselnost izgradnje možnega kanalizacijskega omrežja že dokazana, zato v tem OPOČKOV ni bila ponovljena. Je pa bilo prikazano 

ekonomsko vrednotenje posodobljeno glede na št. PE v posameznem objektu in nove cene. Glede na vse navedeno se je Občina odločila za pod-varianto C2 – torej za opremljanje predmetnega območja z možnim 

kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi na SBR čistilni napravi manjši od 50 PE.         

Tabela 29: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje možnega kanalizacijskega omrežja izven območja aglomeracije, ki se zaključi na rastlinski  čistilni napravi manjši od 50 PE (pod-varianta C3)  

Način odvajanja 

komunalne 

odpadne vode 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na ta 

način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno 

vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Ostali objekti in 

stroški na 

kanalizacijskemu 

omrežju 

Vrsta 

kanalizacijskega 

voda oz. 

objekta 

Vrsta terena 

v katerega 

se 

kanalizacijski 

vod vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih  

vodov  

Ocenjena 

vrednost 

ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega metra 

kanalizacijskega  

voda 

Ocenjena  

vrednost 

kanalizacijskih 

vodov 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

kos, (PE) opis (kos) (m) (m) (€) (€/m) (€) (€) (€) (€) (€) (€) 

Možno 

kanalizacijsko 

omrežje Grče 1, 

ki se zaključi z 

RČN 

22 8 RČN (PE 30) / 
gravitacijski 

vod 

deloma 

utrjeno 
0,00 

15% 

povezovalnih 

vodov 

22.500,00 

370,00 0,00 

1.000,00 91.854,60 91.854,60 18.396,00 110.250,60 neutrjeno 175,04 230,00 40.258,71 

utrjeno 36,19 530,00 19.180,07 

Obrazložitev izbora pod-variante C3: 

Rešitev je povzeta po OPOČKOV za območje občine Žalec iz leta 2014, ko je bila ekonomska smiselnost izgradnje možnega kanalizacijskega omrežja že dokazana, zato v tem OPOČKOV ni bila ponovljena. Je pa bilo prikazano 

ekonomsko vrednotenje posodobljeno glede na št. PE v posameznem objektu in nove cene. Glede na vse navedeno se je Občina odločila za pod-varianto C3 – torej za opremljanje predmetnega območja z možnim 

kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi na rastlinski čistilni napravi manjši od 50 PE.         

Vse ostale obravnavane variante (D, E, F in X) niso potrebovale primerjave ekonomskega vrednotenja, saj za tovrstne objekte obstaja le en možen način odvajanja komunalne odpadne vode, zato jih na tem mestu ne 

predstavljamo podrobneje. Ekonomsko vrednotenje za vse objekte na območju občine Žalec se nahaja v prilogi E. 
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5 IZBRANE VARIANTNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE PO NASELJIH Z AKCIJSKIM 

NAČRTOM ZA IZVEDBO OPERATIVNEGA PROGRAMA 

V nadaljevanju so po posameznih naseljih podane izbrane variantne rešitve za odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih voda. Pod preglednico se nahajajo obrazložitve in opombe vezane 

na obrazložitev izbranega načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Preglednica 

vsebuje tudi akcijski načrt za izvedbo operativnega programa, saj za vsako od podanih izbranih 

variantnih rešitev opredeljuje rok izvedbe, oceno višine investicije in nosilca izvedbe.  

Na tem mestu je potrebno poudariti, da so bili pri izbiri variantne rešitve odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode po naseljih upoštevani tudi stroški povezani z vzdrževanjem in 

obratovanjem. Ker se zavedamo, da ta dokument ne predstavlja idejnih rešitev za vsak posamezni 

objekt in da v posameznih primerih lahko pride do upravičenih razlogov za drugačen izbor 

investitorja smo, kjer je bilo to zakonsko dopustno, na takšne možnosti tudi opozorili.  
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Tabela 30: Izbrana Akcijski načrt za izbrane variantne rešitve po posameznih naseljih za območje občine Žalec 

Ime naselja 

Celotno 

naselje / 

Del naselja 

Izbrana varianta 

odvajanja in 

čiščenja 

komunalnih 

odpadnih voda 

Število 

populacijskih 

enot, ki se 

nahajajo v 

teh objektih 

Število 

objektov, ki jih 

posamezna 

varianta 

obravnava 

Skupna vrednost 

investicije v 

realizacijo 

izbrane variante 

Obratovalni 

stroški za dobo 

20 let 

Skupna vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za dobo 

20 let 

Nosilec 

izvedbe 

izbrane 

variante 

Rok za izvedbo izbrane 

variante 

Obrazložitev 

izbora 
Opombe 

Arja vas 

Del naselja A1 569 145 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 37 17 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja D1 7 2 10.600,00 16.425,00 27.025,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 46 9 63.100,00 99.754,50 162.854,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Brnica 

Del naselja D1 3 3 15.900,00 24.637,50 40.537,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 53 28 148.400,00 229.950,00 378.350,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 3 3 28.500,00 3.261,47 31.761,47 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 10 2 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Dobriša 

vas 

Del naselja A1 475 126 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 14 5 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja D3 15 7 37.100,00 57.487,50 94.587,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja X 10 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Drešinja 

vas 

Del naselja A1 247 84 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 20 9 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel / / 

Del naselja D1 6 1 8.200,00 12.811,50 21.011,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 10 5 26.500,00 41.062,50 67.562,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja X 1 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Galicija Del naselja A1 5 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 
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Del naselja B3 72 27 466.253,02 402.604,92 868.857,94 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 

Del naselja C2 48 20 200.037,10 200.037,10 60.772,50 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
/ 

Del naselja D1 61 8 82.500,00 124.830,00 207.330,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D2 96 24 259.800,00 262.800,00 663.526,50 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 
Opomba 9 

Del naselja D3 436 126 738.300,00 1.147.998,00 1.886.298,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 3 3 28.500,00 3.261,47 31.761,47 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 10 4 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Del naselja X 4 4 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Gotovlje 

Del naselja A1 759 218 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 2 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja B5 18 7 150.497,06 150.497,06 17.257,20 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 

Obrazložitev 

2 
/ 

Del naselja C2 16 7 41.392,70 41.392,70 20.257,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
/ 

Del naselja D1 14 5 26.500,00 41.062,50 67.562,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 535 171 984.600,00 1.528.510,50 2.513.110,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E1 6 3 28.500,00 6.522,93 35.022,93 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

9 
/ 

Del naselja E2 19 19 180.500,00 20.655,95 201.155,95 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 26 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Del naselja X 16 3 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Grče 

Del naselja C3 30 14 155.321,81 32.850,00 188.171,81 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

4 
Opomba 10 

Del naselja D1 10 4 21.200,00 32.850,00 54.050,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 94 47 252.000,00 390.586,50 642.586,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E2 6 6 57.000,00 6.522,93 63.522,93 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 
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Griže 

Del naselja A1 187 35 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 17 7 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja B1 317 81 1.916.196,01 713.693,83 2.629.889,84 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / Opomba 4 

Del naselja B2 223 60 6.744.212,88 2.522.578,13 9.266.791,01 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel / Opomba 5 

Del naselja D1 3 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 21 6 34.700,00 53.874,00 88.574,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 2 2 19.000,00 2.174,31 21.174,31 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Hramše 

Del naselja C2 54 27 241.686,20 241.686,20 50.370,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 3 

Del naselja D1 7 2 10.600,00 16.425,00 27.025,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 169 65 364.800,00 566.005,50 930.805,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 4 4 38.000,00 4.348,62 42.348,62 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 20 5 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Kale 

Del naselja C3 16 8 63.434,86 24.484,20 87.919,06 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 10 

Del naselja D1 16 6 31.800,00 49.275,00 81.075,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 115 48 260.200,00 403.398,00 663.598,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E2 4 4 38.000,00 4.348,62 42.348,62 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 14 4 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Kasaze 

Del naselja A1 412 58 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 52 10 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 

Del naselja B2 360 96 2.788.611,07 930.089,09 3.718.700,16 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / Opomba 6 

Del naselja C2 44 15 163.715,32 163.715,32 84.630,61 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 1 

Del naselja D1 33 6 41.400,00 58.473,00 99.873,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 
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Del naselja D2 2 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 

Obrazložitev 

5 
/ 

Del naselja D3 110 38 218.800,00 339.669,00 558.469,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 2 2 19.000,00 2.174,31 21.174,31 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 2 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Del naselja X 0 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Levec 

Del naselja A1 635 172 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja F 6 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Liboje 

Del naselja A1 97 23 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja B2 195 39 0,00 0,00 0,00 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / Opomba 6 

Del naselja C2 27 12 106.761,46 106.761,46 25.185,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 2 

Del naselja D1 14 5 26.500,00 41.062,50 67.562,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 333 132 728.600,00 1.130.040,00 1.858.640,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 8 6 57.000,00 8.697,24 65.697,24 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 12 3 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Ložnica pri 

Žalcu 

Del naselja A1 533 124 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 36 12 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja D1 1 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 53 18 98.300,00 152.424,00 250.724,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 1 1 9.500,00 1.087,16 10.587,16 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Mala 

Pirešica 

Del naselja A1 1 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja C2 15 5 50.045,87 50.045,87 20.257,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
/ 

Del naselja D3 95 28 163.800,00 255.792,00 419.592,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 
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Del naselja F 1 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Migojnice 

Del naselja A1 62 13 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 39 9 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja B1 102 28 0,00 0,00 0,00 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / Opomba 4 

Del naselja B2 389 126 0,00 0,00 0,00 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / Opomba 5 

Del naselja D1 16 6 31.800,00 49.275,00 81.075,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 166 58 324.800,00 503.919,00 828.719,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 2 2 19.000,00 2.174,31 21.174,31 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Novo Celje 

Del naselja A1 25 4 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 17 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel / / 

Del naselja X 6 2 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Pernovo 

Del naselja D1 247 7 166.000,00 1.057.668,03 1.223.668,03 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D2 39 9 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 

Opomba 8 

in 9 

Del naselja D3 333 117 664.500,00 1.032.694,50 1.697.194,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 3 3 28.500,00 3.261,47 31.761,47 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 28 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Petrovče 

Del naselja A1 1066 296 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 64 20 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja D3 1 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja X 10 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Podkraj 

Del naselja C3 2 2 17.022,74 7.227,00 24.249,74 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
/ 

Del naselja D1 15 3 18.800,00 29.236,50 48.036,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 
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Del naselja D3 230 74 425.000,00 661.161,00 1.086.161,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E2 3 3 28.500,00 3.261,47 31.761,47 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 30 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Podlog v 

Savinjski 

dolini 

Del naselja B1 313 90 1.337.402,39 547.090,06 1.884.492,44 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 

Del naselja D1 34 8 42.400,00 65.700,00 108.100,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 45 9 59.300,00 92.308,50 151.608,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Podvin 

Del naselja A1 387 110 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 8 4 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja D2 1 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. 

Obrazložitev 

5 
/ 

Pongrac 

Del naselja A2 25 8 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja B2 214 56 0,00 0,00 0,00 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / Opomba 5  

Del naselja B5 42 23 697.252,45 697.252,45 246.646,11 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 

Obrazložitev 

2 
/ 

Del naselja C2 22 7 113.510,56 113.510,56 40.515,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 2 

Del naselja D1 15 5 26.500,00 41.062,50 67.562,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D2 1 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. 

Obrazložitev 

5 
/ 

Del naselja D3 718 252 1.428.200,00 2.220.660,00 3.648.860,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E1 2 2 19.000,00 2.174,31 21.174,31 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

9 
/ 

Del naselja E2 18 15 142.500,00 19.568,79 162.068,79 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 28 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Ponikva pri 

Žalcu 

Del naselja B4 223 39 611.687,62 180.948,75 792.636,37 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 

Del naselja D1 1 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D2 13 3 15.900,00 24.637,50 40.537,50 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 
Opomba 10 
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Del naselja D3 271 87 506.400,00 789.166,50 1.295.566,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E2 7 7 66.500,00 7.610,09 74.110,09 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 56 12 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Ruše 

Del naselja A1 5 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 1 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja D3 68 19 109.400,00 169.834,50 279.234,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja F 6 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Spodnje 

Grušovlje 

Del naselja D2 82 21 128.700,00 200.056,50 328.756,50 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 
/ 

Del naselja D3 21 8 42.400,00 65.700,00 108.100,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja F 20 4 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Spodnje 

Roje 

Del naselja A1 6 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja B2 29 10 205.334,80 53.391,28 258.726,08 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 

Del naselja B5 5 3 168.718,26 168.718,26 11.280,78 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 

Obrazložitev 

2 
/ 

Studence 

Del naselja B4 57 24 265.744,51 29.154,38 294.898,89 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 

Del naselja C1 81 28 311.357,56 71.306,40 382.663,96 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 / / 

Del naselja C3 89 34 379.523,52 112.084,20 491.607,72 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 

Opomba 7 

in 10 

Del naselja D1 49 13 77.600,00 120.559,50 198.159,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D2 20 7 34.700,00 41.062,50 88.574,00 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 
Opomba 10 

Del naselja D3 386 124 719.000,00 1.117.776,00 1.836.776,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E2 9 9 85.500,00 9.784,40 95.284,40 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 32 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Del naselja A1 2303 533 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 
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Šempeter v 

Savinj. 

dolini 

Del naselja A2 72 24 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja B5 30 6 160.849,80 160.849,80 48.164,83 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 

Obrazložitev 

2 
/ 

Del naselja D1 10 2 10.600,00 16.425,00 27.025,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 51 13 74.700,00 115.960,50 190.660,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja X 10 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Velika 

Pirešica 

Del naselja C2 20 6 38.601,24 38.601,24 20.257,50 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
/ 

Del naselja C3 7 2 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 7 

Del naselja D1 44 13 71.800,00 111.361,50 183.161,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D2 323 81 554.200,00 670.140,00 1.418.593,00 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 

Opomba 8 

in 10 

Del naselja D3 229 53 339.300,00 529.761,00 869.061,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E2 1 1 9.500,00 1.087,16 10.587,16 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 4 2 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Del naselja X 60 12 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Vrbje 

Del naselja A1 708 195 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 16 10 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja D3 12 4 29.040,00 44.895,00 73.935,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja X 3 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Zabukovica 

Del naselja A1 48 10 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 18 8 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / / 

Del naselja B2 621 170 0,00 0,00 0,00 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel. / Opomba 5 

Del naselja C2 16 4 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 1 

Del naselja D1 11 3 18.800,00 29.236,50 48.036,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 
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Del naselja D2 1 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel 

Obrazložitev 

5 
/ 

Del naselja D3 427 128 737.300,00 1.146.027,00 1.883.327,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 3 3 28.500,00 3.261,47 31.761,47 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 7 2 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Zalog pri 

Šempetru 

Del naselja D1 6 3 15.900,00 24.637,50 40.537,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 168 75 412.900,00 641.779,50 1.054.679,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
Opomba 10 

Del naselja E2 35 34 323.000,00 38.050,43 361.050,43 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 1 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Del naselja X 15 3 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Zaloška 

Gorica 

Del naselja D1 4 1 5.300,00 8.212,50 13.512,50 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 61 22 119.500,00 185.274,00 304.774,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja F 4 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Del naselja X 80 8 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Zavrh pri 

Galiciji 

Del naselja C2 1 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

6 
Opomba 3 

Del naselja D1 14 4 21.200,00 32.850,00 54.050,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D3 132 39 235.700,00 366.277,50 601.977,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja F 33 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Zgornje 

Grušovlje 

Del naselja D2 152 48 271.800,00 421.794,00 693.594,00 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 
/ 

Del naselja D3 19 9 47.700,00 73.912,50 121.612,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja F 27 6 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

Zgornje 

Roje 

Del naselja A1 15 4 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 2 1 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 
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Del naselja B2 138 39 448.466,17 240.102,08 688.568,25 
Občina 

Žalec 
31.12.2023 / / 

Del naselja D3 11 2 13.500,00 21.024,00 34.524,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja X 1 1 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Žalec 

Del naselja A1 5985 776 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja A2 88 18 
Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Del večje 

investicije.  

Občina 

Žalec 
Rok je že potekel / / 

Del naselja D2 2 2 10.600,00 16.425,00 27.025,00 
Občina 

Žalec 
Rok je že potekel 

Obrazložitev 

5 
/ 

Del naselja D3 39 12 66.500,00 103.149,00 169.649,00 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja X 15 3 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
/ 

Obrazložitev 

8 
/ 

Železno 

Del naselja D1 9 2 10.600,00 16.425,00 27.025,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  / / 

Del naselja D2 65 13 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
31.12.2023 

Obrazložitev 

10 
Opomba 9 

Del naselja D3 218 73 404.300,00 627.106,50 1.031.406,50 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

7 
/ 

Del naselja E2 1 1 9.500,00 1.087,16 10.587,16 
Lastniki 

stavb 

Ob prvi rekonstrukciji 

objekta ali do 31.12.2023 

Obrazložitev 

1 
/ 

Del naselja F 19 5 0,00 0,00 0,00 
Lastniki 

stavb 
Že zgrajeno.  

Obrazložitev 

3 
/ 

 

V nadaljevanju podajamo obrazložitve za izbiro posameznih variantnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območjih obravnavanih naselij 

in opombe, ki so obravnavne v zgornji preglednici: 

Obrazložitev 1 

Ti objekti so skladno z veljavnimi registri (Register nepremičnin) vodijo kot vikendi oz. občasno naseljeni objekti. Tako predvidene količine odpadne vode znotraj 

takšnih objektov ni mogoče določiti, saj je odvisna od dolžine bivanja in števila začasno bivajočih oseb. Za takšne objekte je bila izbrana rešitev odvajanja komunalne 

odpadne vode preko nepretočnih greznic z rednim praznjenjem s strani pooblaščenega podjetja. Ker dopuščamo možnost, da se bodo ti objekti sčasoma spremenili 

v stanovanjske objekte oz. ker je možno, da se objekti zasedeni tokom celotnega leta predlagamo, da lastniki objektov način odvajanja komunalne odpadne vode 

(individualne male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice) uskladijo z Javnimi komunalnim podjetjem JKP Žalec, za izbrano ustrezno rešitev odvajanja 

komunalne odpadne pa pridobijo pozitivno mnenje oz. soglasje.         

Obrazložitev 2 

Gre za objekte, ki se nahajajo znotraj območja prvega vodovarstvenega pasu, kjer odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode preko individualnih malih 

komunalnih čistilnih naprav (skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca (Uradni list RS, št. 25/16)) ni zakonsko 

dopustno, zaradi česar je edina zakonsko dopustna, tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena možnost izvedba nepropustnega kanalizacijskega omrežja z 

zaključkom na ustrezni čistilni napravi in iztokom izven vodovarstvenega območja ali uporaba nepretočnih greznic. V danem primeru se je Občina Žalec odločila za 

izgradnjo kanalizacijskega omrežja z zaključkom na ustrezni skupni čistilni napravi.  
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Obrazložitev 3 

Izbrana rešitev predvideva obdelavo odpadnega blata na gnojišču obstoječe kmetije z zadostnim številom glav velike živine. Ker dopuščamo možnost zmanjševanja 

ali ukinjanja kmetijske dejavnosti opozarjamo, da so se v takšnem primeru lastniki objekta dolžni obrniti na JKP Žalec d.o.o. in preveriti možnost izvedbe alternativnih 

načinov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz svojih objektov.  

Obrazložitev 4 

Glede na to, da je analiza ekonomske upravičenosti že leta 2014 pokazala smiselnost gradnje možnega kanalizacijskega sistema je bila tudi v tem operativnem 

programu predlagana ta tehnična rešitev, so pa bili na novo preračunani skupna vrednost investicije in obratovalni stroški glede nove podatke CRP. Kljub temu 

opozarjamo, da morajo lastniki objektov zagotoviti predhodno natančno projektiranje in dimenzioniranje tako kanalizacijskega omrežja kot skupne čistilne 

naprave ter izbrati najustreznejšo tehnologijo čistilne naprave. Tako cene kot tehnološke rešitve, ki obstajajo na trgu se med seboj razlikujejo in lahko privedejo do 

različnih cen tako investicijskih kot obratovalnih stroškov. V primeru, da se lastniki zaradi kateregakoli vzroka ne odločijo za izvedbo skupne rešitve je možna tudi 

izgradnja malih individualnih komunalnih čistilnih naprav, pri čemer je treba spoštovati določila  Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za 

območje Celja in Žalca (Uradni list RS, št. 25/16). 

Obrazložitev 5 

Objekti se nahajajo znotraj območja aglomeracije, kjer je Občina Žalec dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vod preko javnega 

kanalizacijskega sistema. Ker se je takšna možnost izkazala za tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno (stroški priključitve objektov na javni kanalizacijski 

sistem so več kot 3x višji od rešitve z IMČN) je s tem operativnim programom predvideno, da bodo objekti komunalno odpadno vodo odvajali preko individualnih 

malih komunalnih čistilnih naprav, njihovo izvedbo in upravljanje bo prevzela Občina Žalec, lastniki objektov pa bodo poravnali komunalni prispevek. 

Obrazložitev 6 

Glede na to, da je analiza ekonomske upravičenosti že leta 2014 pokazala smiselnost gradnje možnega kanalizacijskega sistema je bila tudi v tem operativnem 

programu predlagana ta tehnična rešitev, so pa bili na novo preračunani skupna vrednost investicije in obratovalni stroški glede nove podatke CRP. Kljub temu 

opozarjamo, da morajo lastniki objektov zagotoviti predhodno natančno projektiranje in dimenzioniranje tako kanalizacijskega omrežja kot skupne čistilne naprave 

ter izbrati najustreznejšo tehnologijo čistilne naprave. Tako cene kot tehnološke rešitve, ki obstajajo na trgu se med seboj razlikujejo in lahko privedejo do različnih 

cen tako investicijskih kot obratovalnih stroškov. V primeru, da se lastniki zaradi kateregakoli vzroka ne odločijo za izvedbo skupne rešitve je možna tudi izgradnja 

malih individualnih komunalnih čistilnih naprav.   

Obrazložitev 7 

Vrednotenje različnih variantnih rešitev je že leta 2014 pokazalo, da je za navedene objekte zakonsko dopustna, tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena varianta 

tista z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode preko individualnih malih komunalnih čistilnih naprav. Ta odločitev s prenovo OPOČKOV ni bila 

spremenjena, so pa bili na novo preračunane skupne vrednosti investicije in obratovalni stroški glede nove podatke CRP. 

Obrazložitev 8 

Ker gre za opuščene objekte ali objekte v katerih po uradnih podatkih odpadna voda ne nastaja, moramo dopustiti možnost njihove aktivacije oz. spremembe 

dejavnosti objekta v prihodnosti. Zato opozarjamo, da so se v takšnem primeru lastniki objekta dolžni obrniti na JKP Žalec d.o.o. in preveriti možnost izvedbe 

alternativnih načinov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz svojih objektov. 

Obrazložitev 9 

Gre za objekte, ki se nahajajo znotraj območja prvega vodovarstvenega pasu, kjer odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode preko individualnih malih 

komunalnih čistilnih naprav (skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca (Uradni list RS, št. 25/16)) ni zakonsko 

dopustno, zaradi česar je edina zakonsko dopustna, tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena možnost izvedba nepropustnih greznic. 

Obrazložitev 10 

Objekti se nahajajo znotraj območja aglomeracije, kjer je Občina Žalec dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vod preko javnega 

kanalizacijskega sistema v primeru, da je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno. Ker je analiza pokazala, da je investicija javnega kanalizacijskega sistema 

ekonomsko neupravičena (investicijski stroški izgradnje takšnega sistema so več kot 3x višji od rešitve z IMČN) in posledično neizvedljiva, je s tem operativnim 

programom predvideno, da bodo objekti komunalno odpadno vodo odvajali preko individualnih malih komunalnih čistilnih naprav, njihovo izvedbo in upravljanje 

pa bodo prevzeli lastniki objektov.    

 

Opomba 1 
Severni del naselja Zabukovica za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Kasaze (kanalizacijski sistem Kasaze-Zabukovica 1) je zaradi 

načina obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Kasaze – glej Priloga E. 



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Žalec 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  66 

Opomba 2 
Jugovzhodni del naselja Pongrac za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Liboje (kanalizacijski sistem Pongrac-Liboje 1) je zaradi 

načina obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Liboje – glej Priloga E. 

Opomba 3 
Zahodni del naselja Zavrh pri Galiciji za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Hramše (kanalizacijski sistem Hramše 1) je zaradi načina 

obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Hramše – glej Priloga E. 

Opomba 4 
Zahodni del naselja Migojnice za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Griže (kanalizacija Griže) je zaradi načina obravnave variantnih 

rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Griže – glej Priloga E. 

Opomba 5 
Del naselij Migojnice, Pongrac in Zabukovica za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Griže (kanalizacijski sistem znotraj aglomeracije 

Zabukovica 2019) je zaradi načina obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Griže – glej Priloga E. 

Opomba 6 
Del naselja Liboje za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Zabukovica (kanalizacijski sistem znotraj aglomeracije Kasaze 2019) je 

zaradi načina obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Kasaze – glej Priloga E. 

Opomba 7 
Severovzhodni del naselja Velika Pirešica za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Studence (kana lizacijski sistem Studence 7) je 

zaradi načina obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Studence – glej Priloga E. 

Opomba 8 

Zahodni del naselja Pernovo za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Velika Pirešica (kanalizacijski sistem Velika Pirešica - Pernovo 1 

in Velika Pirešica - Pernovo 2) je zaradi načina obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Velika Pirešica – glej 

Priloga E. 

Opomba 9 

Jugovzhodni del naselja Železno in objekt iz naselja Pernovo za katerega so bile obravnavne druge variante skupaj z delom naselja Galicija (kanalizacijski sistem 

Železno 1, Železno 2 in Železno 3) je zaradi načina obravnave variantnih rešitev v tej preglednici obravnavan na tem mestu, torej v sklopu naselja Galicija – glej 

Priloga E. 

Opomba 10 Pri objektih, ki se nahajajo na območju Ponikovskega krasa je zaradi kraškega terena potrebno graditi individualne rastlinske čistilne naprave (IRČN). 
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5.1 ZAKLJUČKI Z OCENO FINANČNEGA OKVIRJA IZVEDBE AKCIJSKEGA NAČRTA  

V spodnjih preglednicah je predstavljena ocena finančnega okvirja izvedbe akcijskega načrta po izbranih variantah in nosilcu izvedbe posamezne variante.  

Tabela 31: Povzetek po izbranih variantah – investicije katere predstavljajo obveznosti Občine Žalec 

Izbrana varianta in pod-varianta odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode 

Št. 

objektov 
Št. PE 

Vrednost 

investicij po 

pod-varianti 

Vrednost 

investicij po 

varianti 

Vrednost 

stroškov 

obratovanja in 

vzdrževanja za 

dobo 20 let 

Skupaj 

VARIANTA A 

obstoječe 

javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Pod-varianta A1:  

Objekti znotraj aglomeracij, ki so že priključeni na obstoječe javno 

kanalizacijsko omrežje ali jim je priklop že omogočen. 

2.930 14.530 45.353.154,98 

46.957.734,98 24.311.198,13 71.268.933,11 Pod-varianta A2: 

Objekti znotraj aglomeracij, katerim je potrebno dograditi 

sekundarno omrežje ali priključek, s čimer jim bo priklop na 

obstoječe javno kanalizacijsko omrežje omogočen. 

165 528 1.604.580,00 

VARIANTA B 

načrtovano 

javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Pod-varianta B1:  

Objekti znotraj aglomeracij, ki se bodo priključevali na že 

načrtovano javno kanalizacijsko omrežje. 
199 732 3.253.598,40 

15.961.226,05 6.796.970,08 20.726.909,92 

Pod-varianta B2:  

Objekti znotraj aglomeracij, ki se bodo priključevali na predvideno 

javno kanalizacijsko omrežje. 
596 2.169 10.186.624,93 

Pod-varianta B3:  

Objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo 

priključevali na  predvideno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 

zaključi na SBR čistilni napravi večji od 50 PE (upoštevane so idejne 

zasnove, ki jih je oblikoval izdelovalec tega operativnega 

programa). 

27 72 466.253,02 

Pod-varianta B4:  

Objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo 

priključevali na  predvideno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 

zaključi na rastlinski čistilni napravi večji od 50 PE (upoštevan so 

idejne zasnove podjetja LIMNOS d.o.o.). 

63 280 877.432,13 

Pod-varianta B5:  

Objekti na vodovarstvenem območju 1. reda ali na njihovem robu 

v naseljih Šempeter v Savinjski dolini, Spodnje Roje, Gotovlje in 

Pongrac, ki se bodo priključevali na predvideno javno 

kanalizacijsko omrežje. 

39 95 1.177.317,57 
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VARIANTA C 

možno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Pod-varianta C1:  

Objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo 

priključevali na  možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na 

rastlinski čistilni napravi manjši od 50 PE (upoštevan so idejne 

zasnove podjetja LIMNOS d.o.o.). 

0 0  -   €  

 -   €   -   €   -   €  

Pod-varianta C2:  

Objekti izven območji aglomeracij, ki se bodo zaradi zgostitve 

večjega števila objektov z večjim številom PE priključevali na  

možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na SBR  čistilni napravi 

manjši od 50 PE (upoštevane so idejne zasnove, ki jih je oblikoval 

izdelovalec tega operativnega programa). 

0 0  -   €  

Pod-varianta C3:  

Objekti izven območji aglomeracij, ki se bodo zaradi zgostitve 

večjega števila objektov z večjim številom PE priključevali na  

možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na rastlinski čistilni 

napravi manjši od 50 PE (upoštevan so idejne zasnove podjetja 

LIMNOS d.o.o.). 

0 0  -   €  

VARIANTA D 

individualne 

male čistilne 

naprave 

Pod-varianta D1:  

Objekti z obstoječimi individualnimi malimi čistilnimi napravami. 
0 0  -   €  

31.800,00 49.275,00 81.075,00 

Pod-varianta D2: 

objekti znotraj aglomeracij ali v njihovem obrobju, katere bi bilo v 

skladu z veljavno zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe 

javno kanalizacijsko omrežje, a je to tehnično neizvedljivo ali 

ekonomsko neupravičeno, zato bodo opremljeni z individualnimi 

malimi čistilnimi napravami. 

6 7 31.800,00 

Pod-varianta D3:  

Objekti s predvidenimi individualnimi malimi čistilnimi napravami. 
0 0  -   €  

VARIANTA E 

- nepretočne 

greznice 

Pod-varianta E1:  

Objekti za katere je obvezna izgradnja nepretočnih greznic zaradi 

lokacije objektov znotraj vodovarstvenih območij 1. kategorije. 
0 0  -   €  

 -   €   -   €   -   €  Pod-varianta E2:  

Objekti za katere je predvidena izgradnja nepretočne greznice ali 

IMČN za vikende/objekte z nizkim št. prebivalcev – rešitev je 

odvisna od dejanskih obremenitev posameznega objekta. 

0 0  -   €  

VARIANTA F - kmetija z gnojiščem 0 0  -   €   -   €   -   €   -   €  

VARIANTA X - neobstoječi objekti 0 0  -   €   -   €   -   €   -   €  

SKUPAJ 62.950.761,03 31.157.443,21 92.076.918,02 

 



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Žalec 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  69 

Tabela 32: Povzetek po izbranih variantah – investicije katere predstavljajo obveznosti lastnikov stavb na območju občine Žalec 

Izbrana varianta in pod-varianta odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode 

Št. 

objektov 
Št. PE 

Vrednost 

investicij po 

pod-varianti 

Vrednost 

investicij po 

varianti 

Vrednost 

stroškov 

obratovanja in 

vzdrževanja za 

dobo 20 let 

Skupaj 

VARIANTA A 

obstoječe 

javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Pod-varianta A1:  

Objekti znotraj aglomeracij, ki so že priključeni na obstoječe javno 

kanalizacijsko omrežje ali jim je priklop že omogočen. 

0 0  -   €  

 -   €   -   €   -   €  Pod-varianta A2: 

Objekti znotraj aglomeracij, katerim je potrebno dograditi 

sekundarno omrežje ali priključek, s čimer jim bo priklop na 

obstoječe javno kanalizacijsko omrežje omogočen. 

0 0  -   €  

VARIANTA B 

načrtovano 

javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Pod-varianta B1:  

Objekti znotraj aglomeracij, ki se bodo priključevali na že 

načrtovano javno kanalizacijsko omrežje. 
0 0  -   €  

 -   €   -   €   -   €  

Pod-varianta B2:  

Objekti znotraj aglomeracij, ki se bodo priključevali na predvideno 

javno kanalizacijsko omrežje. 
0 0  -   €  

Pod-varianta B3:  

Objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo 

priključevali na  predvideno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 

zaključi na SBR čistilni napravi večji od 50 PE (upoštevane so idejne 

zasnove, ki jih je oblikoval izdelovalec tega operativnega 

programa). 

0 0  -   €  

Pod-varianta B4:  

Objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo 

priključevali na  predvideno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 

zaključi na rastlinski čistilni napravi večji od 50 PE (upoštevan so 

idejne zasnove podjetja LIMNOS d.o.o.). 

0 0  -   €  

Pod-varianta B5:  

Objekti na vodovarstvenem območju 1. reda ali na njihovem robu 

v naseljih Šempeter v Savinjski dolini, Spodnje Roje, Gotovlje in 

Pongrac, ki se bodo priključevali na predvideno javno 

kanalizacijsko omrežje. 

0 0  -   €  

VARIANTA C 

možno 

Pod-varianta C1:  

Objekti znotraj aglomeracij ali na njihovem robu, ki se bodo 

priključevali na  možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na 

28 81 311.357,56 1.882.410,94 1.203.702,24 1.496.857,91 
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kanalizacijsko 

omrežje 

rastlinski čistilni napravi manjši od 50 PE (upoštevan so idejne 

zasnove podjetja LIMNOS d.o.o.). 

Pod-varianta C2:  

Objekti izven območji aglomeracij, ki se bodo zaradi zgostitve 

večjega števila objektov z večjim številom PE priključevali na  

možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na SBR  čistilni napravi 

manjši od 50 PE (upoštevane so idejne zasnove, ki jih je oblikoval 

izdelovalec tega operativnega programa). 

104 263 955.750,44 

Pod-varianta C3:  

Objekti izven območji aglomeracij, ki se bodo zaradi zgostitve 

večjega števila objektov z večjim številom PE priključevali na  

možno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na rastlinski čistilni 

napravi manjši od 50 PE (upoštevan so idejne zasnove podjetja 

LIMNOS d.o.o.). 

60 144 615.302,93 

VARIANTA D 

individualne 

male čistilne 

naprave 

Pod-varianta D1:  

Objekti z obstoječimi individualnimi malimi čistilnimi napravami. 
115 650 808.400,00 

12.930.940,00 20.537.718,03 33.816.649,03 

Pod-varianta D2: 

objekti znotraj aglomeracij ali v njihovem obrobju, katere bi bilo v 

skladu z veljavno zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe 

javno kanalizacijsko omrežje, a je to tehnično neizvedljivo ali 

ekonomsko neupravičeno, zato bodo opremljeni z individualnimi 

malimi čistilnimi napravami. 

206 790 1.238.600,00 

Pod-varianta D3:  

Objekti s predvidenimi individualnimi malimi čistilnimi napravami. 
1.907 5.691 10.883.940,00 

VARIANTA E 

- nepretočne 

greznice 

Pod-varianta E1:  

Objekti za katere je obvezna izgradnja nepretočnih greznic zaradi 

lokacije objektov znotraj vodovarstvenih območij 1. kategorije. 
5 8 47.500,00 

1.263.500,00 154.376,02 1.417.876,02 Pod-varianta E2:  

Objekti za katere je predvidena izgradnja nepretočne greznice ali 

IMČN za vikende/objekte z nizkim št. prebivalcev – rešitev je 

odvisna od dejanskih obremenitev posameznega objekta. 

128 134 1.216.000,00 

VARIANTA F - kmetija z gnojiščem 91 396  -   €   -   €   -   €   -   €  

VARIANTA X - neobstoječi objekti 47 267  -   €   -   €   -   €   -   €  

SKUPAJ 16.076.850,94 21.895.796,29 36.731.382,95 
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Iz zgornjih preglednic izhaja, da bo na območju občine Žalec po izvedbi tega operativnega 

programa 59,93 % vseh objektov oz. 68,61 % vseh PE odvajalo komunalno odpadno vodo preko 

javnega kanalizacijskega omrežja. Ostalih 40,07 % vseh objektov oz. 31,39 % vseh PE pa bo 

odvajalo komunalno odpadno vodo preko možnih zasebnih kanalizacijskih omrežij,  tipskih malih 

komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic (pod pogoji) ali drugih predlaganih rešitev. 

Občina Žalec je do konca leta 2021 za reševanje problematike odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode (upoštevajoč ostale vire financiranja) že namenila 45.353.154,98 €, s čimer je z 

javnim kanalizacijskim omrežjem večinoma pokrila velik del ključnih aglomeracij na svojem 

območju. Glede na zgoraj predstavljeno ekonomsko vrednotenje ugotavljamo, da mora v 

prihodnje za popolnitev obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja (skladno z zaključki tega 

operativnega programa) Občina Žalec nameniti še 1.604.580,00 €, poleg tega pa za njegovo 

razširitev nameniti še 15.993.026,05 €, s čimer bi izpolnila vse svoje zakonske obveznosti.  

Na drugi strani ekonomsko vrednotenje pokaže, da bodo morali lastniki stavb do konca leta 2021, 

do konca leta 2023 ali ob prvi rekonstrukciji svojih objektov zagotoviti izgradnjo možnih zasebnih 

kanalizacijskih omrežij, individualnih malih komunalnih čistilnih naprav (upoštevani sta zgolj rešitvi 

D2 in D3 v pristojnosti lastnikov stavb – rešitev D1 namreč predstavljajo že zgrajene IMČN) ali 

nepropustnih greznic v višini 16.076.850,94 €.  

Ob tem se postavlja predvsem vprašanje informiranosti lastnikov stavb o njihovih obveznostih, ki 

izhajajo iz tega Operativnega programa in veljavne zakonodaje. Zakonsko predpisani roki se za 

nekatere lastnike stavb namreč hitro približujejo (v izjemnih primerih so celo že potekli), lastniki 

stavb pa bodo morali stroške investicije, vzdrževanja in obratovanja tovrstnih naprav pokriti sami. 

Tako predlagamo, da Občina Žalec v prihodnje prouči različne možnosti kako spodbuditi lastnike 

stavb, da se čim prej vključijo v realizacijo predvidenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode.  

Ob vsem navedenem opozarjamo, da so bili predstavljeni podani podatki uporabljeni s ciljem 

določitve zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve na nivoju 

posameznega objekta na območju občine Žalec. Zgoraj predstavljene vrednosti izhajajo iz 

grobega ekonomskega modeliranja temelječega na vhodnih podatkih pridobljenih na presečni 

datum avgust 2021. Cene storitev in materialov na trgu se seveda spreminjajo, prav tako pa lahko 

podrobnejše projektantske rešitve prinesejo nova spoznanja, ki jih predstavljeno modeliranje ni 

moglo upoštevati. Posledično je potrebno prikazano modeliranje preveriti na podlagi rezultatov 

podrobnejšega projektiranja.     
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6 FINANČNI VIRI ZA IZVEDBO OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Občina Žalec razpolaga z naslednjimi viri financiranja za odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode: 

• občinski proračun, 

• sredstva pridobljena na razpisih za državna sredstva, 

• sredstva pridobljena na razpisih za evropska sredstva, 

• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

• komunalni prispevek in 

• posamične investicije investitorjev (občanov). 

Ob tem poudarjamo, da so bili rezultati zgoraj predstavljenega ekonomskega vrednotenja 

uporabljeni z namenom izbora zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene 

rešitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na ravni posameznega objekta na 

območju občine Žalec. Vhodni podatki za ekonomsko analizo, ki so bili uporabljeni v tem 

dokumentu, so bili pridobljeni na presečni datum avgust 2021. Cene storitev in materialov na trgu 

se seveda spreminjajo, zato poudarjamo, da prikazani izračun in proces odločanja ne more 

nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in stroškov njihove izvedbe, ki 

jih bodo Občina ali individualni investitorji ocenil v svojem lastnem odločitvenem procesu za 

načrtovanje bodočih investicij. 

Tako v predhodnem poglavju predstavljeno ekonomsko vrednotenje predstavlja le grobo oceno 

stroškov, s katero si Občina Žalec seveda lahko pomaga v procesu iskanja sredstev za financiranje 

dokončanja izgradnje javnega kanalizacijskega sistema, vendar jih je v procesih natančnejšega 

načrtovanja in projektiranja konkretnih rešitev potrebno preveriti oz. nadgraditi.  
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7 NOSILCI NALOG ZA IZVEDBO OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Za izvedbo operativnega programa so, skladno z veljavno zakonodajo pristojni in odgovorni 

pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Žalec ter lastniki objektov (občani). 

Pristojno Ministrstvo: 

• usklajevati vse sektorske razvojne programe, ki posegajo v področje izvedbe infrastrukture 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 

• usmerjati sredstva državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske 

unije na tista območja poselitve, kjer gre za prednostno izvedbo ukrepov, 

• usmerjati sredstva državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske 

unije na tista območja poselitve, kjer je zaradi specifičnih okoliščin pridobivanje lastnih 

sredstev občin oteženo, 

• stalno preverjati izvajanje ukrepov tega operativnega programa, preverjati tehnično in 

ekonomsko upravičenost investicij v javno kanalizacijo, 

• preverjati skladnost investicij z nacionalnim operativnim programom pred dodelitvijo 

sredstev državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije, 

• zagotoviti izvedbo ukrepov iz nacionalnega operativnega programa. 

Občina Žalec: 

• pripraviti in/ali dopolniti strateške razvojne dokumente iz katerih bodo razvidne 

načrtovane investicije v infrastrukturo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

skladu z veljavno zakonodajo, 

• pristojnemu ministrstvu zagotavljati vse potrebne podatke o tekočih in predvidenih 

investicijah v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ne glede 

na vir financiranja, 

• pripraviti konkretne izvedbene dokumente za posamezna območja poselitve ali več 

območij poselitve skupaj, v skladu s predpisi na področju prostorskega načrtovanja in z 

nacionalnim operativnim programom, 

• pripraviti in sprejeti načrte razvojnih programov za izvedbo investicij v komunalno 

infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in za njih zagotoviti 

zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z usmeritvami nacionalnega operativnega 

programa, 

• zagotoviti izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije v skladu z 

načrti in programi iz prejšnjih alinej in v skladu z nacionalnim operativnim programom in 

• sodelovati pri izvedbi skupnih projektov za zagotovitev ciljev nacionalnega operativnega 

programa. Prednostno se morajo povezovati v skupne programe občine na istem porečju 

ali občine, ki obremenjujejo z odpadnimi vodami isti vodonosnik podzemne vode. 

Lastniki objektov: so zelo pomemben člen v procesu izvajanja operativnega programa. Dolžni so 

spoštovati in upoštevati državne in občinske predpise na področju odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda, in redno poravnavati obveznosti izvajalcu opravljene storitve. Lastniki 

objektov se lahko konstruktivno vključijo v sistem delovanja javne službe s podajanjem različnih 

predlogov pri vzdrževanju, predvsem pa pri gradnji novih objektov in naprav za odvajanje in 

čiščenje komunalne odpadne vode, kar posebej velja na območjih, ki se bodo opremljala z 

nepretočnimi greznicami ali tipskimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 

Obveznosti lastnikov objektov podrobno določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Ob tem opozarjamo, da slednja  dopušča različne 

izjeme in zanje postavlja različne pogoje, ki od zgoraj predstavljenega »pravila« odstopajo. Zato 

priporočamo, da se lastniki objektov za ugotavljanje svojih obveznosti v konkretnih primerih 

naslonijo na samo besedilo navedene Uredbe.  
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8 POJASNILO K VSEBINI OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Pri izdelavi operativnega programa so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je 

izdelovalec pričujočega dokumenta prejel s strani naročnika. Prav tako so uporabljeni dostopni 

podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec operativnega programa ocenila kot uporabne za njegovo 

izdelavo. Analiza obstoječih in predvidenih kanalizacijskih sistemov in naprav je bila izvedena na 

podlagi dostopnih podatkov in informacij posredovanih s strani Občine in pristojnih upravljavcev 

kanalizacijskih sistemov.  

Rezultati ekonomskega vrednotenja so bili uporabljeni z namenom izbora zakonsko dopustne, 

tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 

vode na ravni posameznega objekta na območju občine Žalec. Vhodni podatki za ekonomsko 

analizo, ki so bili uporabljeni v tem dokumentu, so bili pridobljeni na presečni datum avgust 2021. 

Cene storitev in materialov na trgu se seveda spreminjajo, zato poudarjamo, da prikazani izračun 

in proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in 

stroškov njihove izvedbe, ki jih bodo Občina ali individualni investitorji ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu za načrtovanje bodočih investicij. 

Tako v predhodnem poglavju predstavljeno ekonomsko vrednotenje predstavlja le grobo oceno 

stroškov, s katero si Občina Žalec seveda lahko pomaga v procesu iskanja sredstev za financiranje 

dokončanja izgradnje javnega kanalizacijskega sistema, vendar jih je v procesih natančnejšega 

načrtovanja in projektiranja konkretnih rešitev potrebno preveriti oz. nadgraditi. 

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja oziroma 

aglomeracije, za katere je treba zagotoviti, v rokih iz veljavne zakonodaje, odvajanje komunalne 

odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena z veljavno 

zakonodajo in nacionalnim operativnim programom. Prav tako določa financiranje ter način 

porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. V tem 

Operativnem programu predlagane rešitve praviloma predstavljajo zakonsko dopustne, tehnično 

izvedljive in ekonomsko upravičene načine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki so 

na eni strani dolžnost Občine Žalec in na drugi strani dolžnost lastnikov objektov. V primeru, da 

se v procesu podrobnejšega načrtovanja ugotovijo nova dejstva, ki podane rešitve izpodbijajo ali 

pa se Občina Žalec odloči, da bo, zaradi zasledovanja višjih interesov (npr. zasedenost CČN), na 

nekem območju predlagala drugačne rešitve, je to seveda dopustno, v kolikor so nove predlagane 

rešitev zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in skladne z zahtevami veljavne zakonodaje in 

nacionalnega operativnega programa. 

Osnovo za prenovo Operativnega programa v letu 2021 predstavlja veljavni Operativni program 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Žalec iz leta 2014, ki se ga je 

ustrezno prenovilo in posodobilo. Na novo so se preverile samo rešitve za objekte, ki se nahajajo 

v novih aglomeracijah (določenih v letu 2019), medtem ko so se rešitve za objekte izven 

aglomeracij praviloma povzele po Operativnem programu iz leta 2014. Kljub temu pa 

poudarjamo, da so se (na podlagi prenovljenih podatkov o objektih in njihovih prebivalcih) vsem 

objektom na območju občine Žalec na novo preračunale vrednosti stroškov investicij in vrednost 

stroškov obratovanja in vzdrževanja za dobo 20 let. Preverilo se je tudi vse objekte znotraj 1. VVO 

območja v naseljih Šempeter v Savinjski dolini, Spodnje Roje, Gotovlje in Zagreben, za katere se 

je pripravilo idejne zasnove in na podlagi le teh izvedlo dodatno ekonomsko vrednotenje. 

Ob pregledu območja občine Žalec in Registra nepremičnin (GURS, 2021) je bilo ugotovljeno, da 

se poleg 6.342 objektov s hišno številko na območju občine Žalec nahaja še 374 objektov brez 

hišne številke, ki so bili obravnavani v Operativnem programu iz leta 2014 ali pa objektov z 

obstoječo čistilno napravo. Po posvetovanju z naročnikom je bila sprejeta odločitev, da se tudi te 
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objekte vključi v obravnavo v tem Operativnem programu. Na drugi strani je bilo prav tako 

ugotovljeno, da nekateri objekti s hišno številko v registru hišnih številk ne obstajajo več. Ti objekti 

so bili v nadaljevanju operativnega programa obravnavani na poseben način opredeljen v 

poglavju 5. 2. 

V primeru, da v podatkih Centralnega registra prebivalcev ni bilo podatka o stalno ali začasno 

naseljenih prebivalcih v objetih na območju občine Žalec, so bili podatki preverjeni preko 

podatkov posredovanih s strani Žalec in ob pridobitvi podatkov ustrezno dopolnjeni. Ugotovljeno 

je bilo, da 1.493 objektov na območju občine Žalec, ki ima hišno številko, nima stalnega ali 

začasnega prebivalca. 

S preverjanjem je bilo ugotovljeno, da gre večinoma za stanovanjske stavbe, vikende in 

gospodarske objekte, šole in vrtce. Zaradi čim bolj natančne ocene obremenitev je bila vikendom 

v nadaljevanju pripisana vrednost 1 PE. Zaradi pomanjkanja podatkov o dejanskem številu 

zaposlenih v gospodarskih stavbah (gostinski objekti, poslovni objekti, trgovski objekti, stavbe za 

industrijsko rabo, igralnice, skladišča…) jim je bila, skladno z dogovorom na usklajevalnem 

sestanku, pripisana obremenitev 5 PE.  

Na podlagi podatkov posredovanih s strani predstavnikov občinske uprave Občine Žalec so bili 

dodatno upoštevani uporabniki večjih javnih ustanov (zaposleni, osnovnošolci, otroci v vrtcu itd.), 

ki se v teh stavbah zadržujejo dlje časa (šole in vrtci). Število uporabnikov je bilo pomnoženo z 

0,25, da smo dobili obremenitev izraženo v PE. Če podatkov ni bilo na razpolago jim je bila 

pripisana obremenitev 20 PE.  

 

 

 

  



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Žalec 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  76 

9 VIRI 

• Atlas voda, 2021. 

• ARSO, 2020a. Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2016–2019. 

• ARSO, 2020b. Ocena kemijskega stanja voda za Načrt upravljanja 2022-2027, Ocena za  

obdobje 2014-2019 

• ARSO, 2020c. Ocena kemijskega stanja voda za Načrt upravljanja 2022-2027, Ocena za 

obdobje 2014-2019 

• ARSO, 2021. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji, Osnove za NUV 2022–2027 

• GURS, 2021. E-Geodetski podatki. Dostopno na: https://egp.gu.gov.si/egp/ (21.10.2021) 

• JKP Žalec, 2018. PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ŽALEC ZA OBDOBJE 2018-

2021.  

• JKP Žalec, 2021. Letno poročilo 2020. 

• JKP Žalec d.o.o.. 2021. Idejne zasnove kanalizacijskega omrežja občine Žalec (poslano po 

elektronski pošti dne 2. 6. 2021). 

• JKP Žalec d.o.o.. 2021. Cenik komunalnih storitev JKP Žalec d.o.o. v občine Žalec. Dostopno 

na: https://www.jkp-zalec.si/wp-content/uploads/2021/04/Cenik-komunalnih-storitev-

APRIL-2021-_1april-lr.pdf  (oktober 2021). 

• MOP, 2021. Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 

(osnutek) 

• Občina Žalec. 2021. Centralni register prebivalstva (stanje na 3. 6. 2021) 

• Občina Žalec in GURS.2021. Kataster stavb, Register nepremičnin, Register prostorskih enot 

(stanje na 19. 6. 2021) 

• Orožen Adamič M. 1998. Slovenija, pokrajine in ljudje. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

• SiStat. 2021. Izbrani podatki po občinah, Slovenija, letno. Dostopno na: 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2640010S.px (21.10.2021) 

• SiStat. 2019. Občina Žalec. Dostopno na: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/205 

(21.10.2021) 

• Vlada RS, 2016. Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021. 

• Vlada RS. 2020. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

• Zavita, svetovanje, d.o.o.. 2014. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode za območje Občine Žalec  - prenova v letu 2014 (št. proj.: 58/2014) 

• Zavita, svetovanje, d.o.o.. 2021. Elaborat programa opremljanja za OPN Občine Žalec (št. 

proj.: 190/2020)  

• Ostali podatki posredovani s strani Občine Žalec ali JKP Žalec d.o.o. (junij - oktober 2021). 

https://egp.gu.gov.si/egp/
https://www.jkp-zalec.si/wp-content/uploads/2021/04/Cenik-komunalnih-storitev-APRIL-2021-_1april-lr.pdf
https://www.jkp-zalec.si/wp-content/uploads/2021/04/Cenik-komunalnih-storitev-APRIL-2021-_1april-lr.pdf
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2640010S.px
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/205

