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1

UVOD

Mestna občina Ig, s središčem v istoimenskem mestu, leži južno od Ljubljane in obsega 98,8 km².
Severni del občine Ig leži na območju Ljubljanskega barja, južni pa se razteza po hribovitem
območju pod Krimom in Mokrcem. Ig meji na občine Ljubljana, Škofljica, Velike Lašče in
Brezovica.
Dokument Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ig je del
celostnega načrtovanja opremljanja s komunalno infrastrukturo. Študija je skladna z aktualno
zakonodajo na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V letu 2019 so bili
spremenjeni kriteriji za določitev aglomeracij, na podlagi katerih je prišlo do sprememb območij,
kjer so občine dolžne urejati odvajanje komunalne odpadne vode. Prenovljena zakonodaja tudi
konkretneje določa ekonomske kriterije za izbor načina opremljanja agolomeracije, kar
pomembno vpliva na študijo variantnih rešitev.
Študija obravnava celotno območje občine Ig, ki sicer obsega 25 naselij.
Naselja v severnem delu občine, Brest, Tomišelj, Matena, Iška Loka, Vrbljene, Strahomer, Iška
vas, Kot, Staje, Ig in Draga, so opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem (JKO) povezanim
na dve komunalni čistilni napravi (KČN). Opremljanje naselja Podkraj pa je v izvedbi.
Naselja Kremenica, Sarsko, Dobravica, Podgozd, Škrilje, Golo, Selnik, Rogatec nad Želimljami,
Visoko, Zapotok, Gornji Ig, Iška, in Suša pa so obravnavana v tej študiji, in sicer v 6 enotah, ki se
nanašajo na posamezna naselja ali skupine naselij za katere je smiselno preveriti ustreznost
povezovanja na skupni sistem.
Med še neopremljenimi naselji je tudi sedem aglomeracij, dve pa sta delno opremljeni in so bile
obravnavane variante še neopremljenih delov. Namen študije je opredeliti najustreznejši način
opremljanja glede na geografske in geološke lastnosti terena ter ekonomsko oceno posameznih
variant, upoštevajoč zakonodajne kriterije.
Za vse variante je ovrednotena investicija ter stroški obratovanja in vzdrževanja za amortizacijsko
dobo 50 let. Na podlagi ekonomske primerjave posameznih variant je v zaključkih identificirana
najustreznejša. V primeru, ko varianta opremljanja aglomeracije vključuje zasebne komunalne
čistilne naprave, mora finančna ocena zadoščati kriteriju 3-kratne razlike v finančni vrednosti v
primerjavi z gradnjo kanalizacijskega sistema.
Dokument Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ig je skladen s
predpisi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). Vsebuje namreč vse elemente, ki
jih ta uredba v 12. členu predvideva za predinvesticijsko zasnovo.

2 ZAKONODAJNA UTEMELJITEV IDENTIFIKACIJE VARINAT
Slovenska zakonodaja področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ureja s predpisi,
izdanimi na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 –
ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1) v povezavi z zakonodajo, ki ureja gospodarske javne službe,
upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, javno zasebno partnerstvo, ipd.
V nadaljevanju so povzeti deli, ki so posebej pomembni za izdelavo in primerjavo ekonomske
upravičenosti variantnih rešitev za opremljanje občine Ig s komunalno infrastrukturo za
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Vse obravnavane variante in kriteriji za izbor
najustreznejših, so v skladu z možnostmi, ki jih predvideva aktualna zakonodaja.
2.1

Ukrepi preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) v 12. členu določa, da je:
Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda prepovedano odvajati v
podzemne vode, če gre za neposredno odvajanje ali posredno odvajanje na:
- najožjih vodovarstvenih območjih,
- ožjih ali širših vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni
režim na teh območjih, ali o prispevnih območjih naravnih jezer, razen presihajočih jezer.
- Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda je prepovedano odvajati v
celinske površinske vode, ki:
- v skladu s to uredbo niso vodotoki,
- so kopalne vode,
- so referenčni odseki vodotokov,
- so vodotoki na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo
vodovarstveni režim na teh območjih*,
- so vodotoki na prispevnih območjih naravnih jezer, razen presihajočih jezer, ali
- so vodotoki, katerih srednji mali pretok je manjši od dvakratnika največjega šesturnega
povprečnega pretoka odpadne vode iz naprave.
- Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda je prepovedano odvajati
neposredno v kopalne vode na morju.
* Na območju Občine Ig so vodni viri zavarovani z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr.,
65/12 in 93/13).

2.2

Ukrepi za komunalno odpadno vodo

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) v 16. členu določa, da mora na območju, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda,
zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Na območju, ki ni
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območje iz prejšnjega stavka, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna
odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali
posredno v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih napravah. Če ima stavba upravnika, določenega v
skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, lahko obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena
prevzame upravnik.

2.3

Ravnanje z blatom

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) v 19. členu določa, da je blato prepovedano izpuščati v javno
kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, razen na komunalno ali skupno čistilno napravo,
ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode. Upravljavec čistilne naprave mora z blatom ravnati v
skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, razen v primeru ko gre za prevzem, prevoz in obdelavo
blata iz komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic, ki se izvajajo kot storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

2.4

Pogoji za odvajanje odpadnih voda

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) v 21. členu določa, da se odpadna voda lahko odvaja neposredno v
površinsko vodo, če:
- za površinsko vodo ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe (glej zgoraj) in parametri
onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali toplote za
odvajanje neposredno v vode.
Prav tako določa, da se odpadna voda lahko odvaja posredno v podzemno vodo le na območjih,
kjer ni vodotokov, če:
- za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe (glej zgoraj),
- parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi
ali emisije toplote za odvajanje posredno v vode,
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali so
škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven in
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na
vodovarstvenem območju.

2.5

Splošne določbe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v
4. členu definira izraze, pomembne za ta dokument:
1. aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge
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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;
14. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
15. javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije;
17. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne
vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve
na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno
kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna,
padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijsko omrežje;
18. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
21. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
34. obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo te uredbe, ali objekt, za katerega
je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
37. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je populacijski ekvivalent v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
51. zmogljivost komunalne čistilne naprave je projektirana sposobnost čiščenja komunalne
odpadne vode pri največji obremenitvi komunalne čistilne naprave in se izraža v PE.

2.6

Oskrbovalni standardi

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v
19. členu navaja zahteve za opremljanje aglomeracij. Za ta dokument so posebej pomembni
odstavki:
(1) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena
z:
- javnim kanalizacijskim omrežjem,
- 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.
(3) 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:
- 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,
- je taka mala komunalna čistilna naprava del javne kanalizacije in jo upravlja izvajalec javne službe
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in
- 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.
(4) 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:
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,
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,
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,
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,
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 čistilne naprave (npr.
nadmorska višina nad 1.500 m ipd.), in ta nepretočna greznica ustreza pogojem.
(5) 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.
(7) 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.
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2.7

Izjeme pri opremljanju aglomeracij

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)
v 19.a členu določa izjeme pri opremljanju aglomeracij, ki pomembno vplivajo na vsebino tega
dokumenta:
(1) 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.
(2) 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.

2.8

Upravljanje zasebne male komunalne čistilne naprave

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)
v 19.b členu navaja: Če se na podlagi ekonomske analize variant opremljanja v skladu z 19. ali 19.a
členom te uredbe aglomeracija opremi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki niso
infrastruktura lokalnega pomena, za skupino objektov z različnimi lastniki (v nadaljnjem besedilu:
zasebna mala komunalna čistilna naprava), morajo lastniki objektov, za katere se čiščenje
komunalne odpadne vode zagotavlja v zasebni mali komunalni čistilni napravi, skleniti pogodbo
o upravljanju zasebne male komunalne čistilne naprave s pravno ali fizično osebo ter o
upravljavcu obvestiti izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode na območju, kjer obratuje zasebna mala komunalna čistilna naprava.

2.9

Ugotavljanje opremljenosti aglomeracij

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v
19.c členu določa ugotavljanje opremljenosti aglomeracij.
(1) Aglomeracija je delno ali v celoti opremljena z javno kanalizacijo, če je delno oziroma v celoti
opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo.
(2) Šteje se, da je aglomeracija v celoti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno
napravo, če je za vso komunalno odpadno vodo, ki nastaja na pozidanih stavbnih zemljiščih v
aglomeraciji in na pozidanih stavbnih zemljiščih, ki so stična z aglomeracijo, zagotovljena
možnost odvajanja po javnem kanalizacijskem omrežju in čiščenja v komunalni čistilni napravi, ki
je del javne kanalizacije. Če je možnost odvajanja po javnem kanalizacijskem omrežju in čiščenja
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v komunalni čistilni napravi, ki je del javne kanalizacije, zagotovljena za komunalno odpadno
vodo, ki nastaja na nekaterih od pozidanih stavbnih zemljišč v aglomeraciji ali na nekaterih od
pozidanih stavbnih zemljišč, ki so stična z aglomeracijo, se aglomeracija šteje za delno
opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma čistilno napravo.
(3) Za stavbna zemljišča, kjer nastaja komunalna odpadna voda, se štejejo pozidana stavbna
zemljišča z namensko rabo prostora iz 3. točke petega odstavka 20. člena te uredbe oziroma
stavbna zemljišča, pozidana z objekti, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, ter
pripadajoča zemljišča enostavnih objektov, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne
vode in ki niso funkcionalno povezana s stavbo, ki ima določeno gradbeno parcelo stavbe. Za
objekte, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, se štejejo objekti:
-

v katerih so stalno ali začasno prijavljeni prebivalci,

-

pri katerih gre za objekt iz 1. točke petega odstavka 20. člena uredbe,

-

ki so priključeni na javni vodovod ali

ki je zanje iz informacijskega sistema okolja ali vodne knjige v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, razvidno, da imajo zagotovljeno lastno oskrbo s pitno vodo ali drug način oskrbe z vodo
(npr. kapnica).
(4) Aglomeracija se šteje za ustrezno opremljeno, če je opremljena tako, da je za komunalno
odpadno vodo in biološko razgradljivo industrijsko odpadno vodo v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v nadaljnjem
besedilu: biološko razgradljiva industrijska odpadna voda), ki nastaja na pozidanih stavbnih
zemljiščih v aglomeraciji in na pozidanih stavbnih zemljiščih, ki so stična z aglomeracijo,
zagotovljeno, da se odvaja in čisti na predpisan način.

2.10 Opremljenost območij izven meja aglomeracij
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v
21. členu navaja:
(1) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki
nastaja v objektu, zagotoviti:
- odvajanje v javno kanalizacijo, če je območje izven meja aglomeracij opremljeno z javno
kanalizacijo, ali odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina
kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in je gradnja kanalizacijskega priključka tehnično
izvedljiva ter pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje,
- 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
- 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.
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2.11 Kanalizacijski priključek
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) v
22. členu navaja: Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, in
lastnik objekta iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena morata 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.
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3

METODOLOGIJA IZDELAVE VARIANTNIH REŠITEV

Cilj študije je naravnan k optimizaciji izvedbe in obratovanja komunalne infrastrukture za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz naselij na območju občine Ig. Študija variant
je temeljila na pregledu obstoječega stanja – identifikacije objektov, kjer nastaja komunalna
odpadna voda in predhodno že opremljenih območij ter obstoječe dokumentacije, ki je podlaga
za načrtovanje opremljanja aglomeracij. Upoštevane so bile aglomeracije, kot jih določa
nacionalni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode [Operativni
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi 36. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) v zvezi s 36. členom Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15,76/17 in 81/19) ter v skladu s 17. členom
Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode] (v nadaljevanju Državni OP).
Pričujoči dokument se od Državnega OP razlikuje v določitvi kapacitet PE v aglomeracijah.
Državni OP namreč temelji na dejanskem popisu prebivalstva in upošteva stalno in začasno
prijavljene prebivalce ter dodatno obremenitev, kot je opisano metodologiji Državnega OP,
medtem ko ta študija variantnih rešitev upošteva vsak objekt s hišno številko kot 5 PE. Ta
metodologija je bila izbrana za zagotavljanje dolgoročnosti rešitev upoštevajoč amortizacijsko
dobo kanalizacijskega sistema, ki je 50 let. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je namreč
povprečno število prebivalcev enodružinske hiše 3,4, faktor naravnega prirasta na 50let pa 1,28
izračunano po (1+(0,5100))50. To pomenu, da je verjetno, da bo v obdobju naslednjih 50 let na
isti hišni številki stanovalo 4,35 prebivalca, kar zaokrožimo na 5 prebivalcev. Na tak način vse
variante zadoščajo kapacitetam, ki bi se lahko v obstoječih objektih pojavile v prihodnosti. Glede
na to, da je namen tega dokumenta identificirati dolgoročno ustrezne in upravičene rešitve, ni
smiselno upoštevati le trenutnega stanja, saj lahko v tem primeru prodaja nekaj objektov ključno
vpliva na ustreznost določene rešitve.
Pri iskanju rešitev smo strmeli k temu, da se za obravnavano območje preveri variante, za katere
je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile
kriterije ustreznosti opremljanja kot jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (v nadaljevanju »uredba«), ter se poda najboljše rešitve, upoštevajoč ne le začetno
investicijsko vrednost, pač pa predvsem dolgoročno stroškovno vzdržnost.
Da bi se pri finančni oceni izgradnje in vzdrževanja posameznih variant približali dejanskemu
stanju, smo cene za posamezne sestavine kanalizacijskih vodov pridobili glede na izkušnje občin
po Sloveniji, naših projektantskih izkušenj ter na podlagi podatkov, ki jih je glede na stroškovnike
že izvedenih projektov, posredovala občina Ig. Upoštevali smo cene za kanalizacijo na tekoči
meter, v katere pa niso zajeti tudi drugi vodi oz. druga javna infrastruktura (telekomunikacijski
vodi, vodovod, elektrika, itd.). V okvirni finančni konstrukciji posameznih variant so upoštevane
geološke, vodnogospodarske, ekološke in druge značilnosti obravnavanih območij in terenske
analize možnih lokacij objektov komunalne infrastrukture. Okvirna finančna konstrukcija
posamezne variante je sestavljena iz posameznih komponent – kanalizacijskih vodov in
komunalnih čistilnih naprav, s katerimi se le-ti zaključujejo. Trase in lokacije ČN v študiji so
predlagane trase, usklajene z geografskim stanjem terena ter splošnimi smernicami pri
načrtovanju kanalizacijskih sistemov. Geološka analiza izbranih tras, lastništvo zemljišč ipd. ni
vključeno v študijo in je za izbrano rešitev potrebno izvesti v fazi projektiranja.
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3.1

KANALIZACIJSKI SISTEM

Pri določevanju možnih tras za kanalizacijske sisteme smo upoštevali kriterije, ki so finančno
ugodnejši, in so tudi realno izvedljivi. S tem namenom smo v prvi fazi priprave variantnih rešitev
celotno obravnavano območje terensko pregledali ter določili optimalne variante tras
kanalizacijskega omrežja za vsako aglomeracijo oz. povezavo aglomeracij.

3.1.1

KRITERIJI PRI IZBIRI KANALIZACIJSKIH SISTEMOV:

Z namenom finančne in upravljavske optimizacije, smo pri izbiri kanalizacijskih tras upoštevali
naslednje kriterije:
1) Gručaste poselitve priključujemo na skupen kanalizacijski sistem. Centralizirani sistemi
omogočajo učinkovitejši nadzor in lažje upravljanje s strani izvajalca javne službe.
2) Glede na proste kapacitete obstoječih ČN, prioritetno preverimo finančno smiselnost
priključevanja dodatnih objektov na obstoječe sisteme.
3) Izogibamo se črpališčem. Črpališča uporabimo le v primeru, da se s tem izognemo
nesorazmerno dolgim gravitacijskim vodom ali potrebi po dodatni čistilni napravi, kar jih
stroškovno opraviči.
4) V primeru skupnega kanala upoštevamo za mejno vrednost upravičenosti investicije
11.400 EUR na posamezen objekt. Vrednost je določena kot trikratnik ocene investicije za
zasebno malo komunalno čistilno napravo (5 PE) in tako predstavlja mejo upravičene
smiselnosti investicije v kanalizacijski vod.
3.1.2

DOLOČITEV CEN ZA KANALIZACIJSKI SISTEM

Za okvirno finančno konstrukcijo posamezne variante, smo na podlagi uvodoma navedenih virov,
določili cene za enoto posamezne kategorije kanalizacijskega sistema (Tabela 1), ki sestavljajo
celotno kanalizacijsko omrežje. Predpostavljena cena kanalizacijskega voda upošteva težaven
teren (IV.-V. kategorija zemljine ), oz. na ravninskih delih črpanje podtalne vode v fazi gradnje.
Tabela 1: Upoštevanane okvirne cene posameznih elementov za kanalizacijsko omrežje
Element kanalizacije

Enota

Cena/enoto [€]

Gravitacijski kanal v cestnem telesu

m

250,00

Gravitacijski kanal izven cestnega telesa

m

190,00

Gravitacijski kanal v cestnem telesu strm teren

m

270,00

Gravitacijski kanal izven cestnega telesa strm teren

m

210,00

Tlačni/vakuumski vod v cestnem telesu

m

180,00

Tlačni/vakuumski vod izven cestnega telesa

m

120,00
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3.1.3

Preboj pod potokom (potok širine manj kot 5 m)

kos

5.000,00

Preboj pod potokom (potok širine več kot 5m)

kos

10.000,00

Črpališče

kos

29.000,00

Črpališče do 10 objektov

kos

14.000,00

Hišni priključek

kos

1.000

Hišno črpališče

kos

3.000,00

MKČN 5 PE

kos

3.800,00

Stroški obratovanja in vzdrževanja

Poleg same investicije kanalizacijskega sistema smo pri variantnih rešitvah izračunali tudi stroške
obratovanja in vzdrževanja, upoštevajoč amortizacijsko dobo 50 let. Amortizacijske stopnje
posamezne GJI smo preračunali skladno z računovodskimi standardi. Poenostavitev smo
upoštevali le pri čistilnih napravah – za celotno čistilno napravo smo upoštevali 4% amortizacijsko
stopnjo.
Pri finančni oceni dolgoročnih stroškov na 50 let smo upoštevali stroške za vzdrževanje
kanalizacije, ki znašajo 0,50 EUR/m/leto. Za hišno črpališče je upoštevan strošek obratovanja in
porabe električne energije 130,00 EUR; za črpališče do 10 objektov 200,00 EUR in za večje
črpališče 450,00 EUR letno. Upoštevana je tudi amortizacija, in sicer 2% letno za kanalizacijske
vode in 4% letno za črpališča.

3.2

ČISTILNE NAPRAVE

Vsak kanalizacijski vod se konča s čistilno napravo oz. se objekte, ki niso priključeni na skupni
kanalizacijski sistem opremi z zasebno čistilno napravo. Pri izdelavi strategije smo pri izračunih
upoštevali več tipov oz. tehnologij čistilnih naprav, ki se v našem okolju uporabljajo za čiščenje
komunalnih odpadnih vod. V grobem se čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod delijo glede
na biološke procese:
1) procesi s suspendirano biomaso,
- klasična čistilna naprava z aktivnim blatom,
- čistilna naprava s podaljšano aeracijo,
- SBR ali šaržni biološki reaktor,
- MBR ali membranski bio reaktor,
2) procesi s pritrjeno biomaso,
- tehnologija MBBR (moving batch bio reactor oz. tehnologija z lebdečimi nosilci
14
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biomase),
- tehnologija z rotirajočimi nosilci biomase (biodisk),
- tehnologija s fiksnimi nosilci biomase,
3) rastlinske čistilne naprave (RČN).
Kot najprimernejše in najpogostejše se v našem okolju vgrajujejo čistilne naprave s tehnologijami
MBR, SBR, MBBR in RČN.

3.2.1

DOLOČITEV CEN ZA ČISTILNE NAPRAVE

Pri pripravi okvirnih finančnih konstrukcij za čistilne naprave smo upoštevali vrednosti investicij,
obratovanja in vzdrževanja. Izhajali smo iz podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi
projektantskih izkušenj ter raziskave trga. Tako pridobljene finančne ocene so skladne z ocenami
v Državnem OP.
Poleg same investicije smo v elaboratu izračunali tudi stroške obratovanja in vzdrževanja na
enoto PE za čistilne naprave upoštevajoč amortizacijsko dobo 25 let. Za zasebne MKČN je ta
strošek izračunan kot pavšalni letni strošek za obratovanje in vzdrževanje za MBBR oz. SBR
sistem, ki je najbolj pogosto vgrajen sistem v našem okolju. Za centraliziran sistem so stroški prav
tako preračunani na enoto PE, s tem da se v primeru centraliziranega sistema strošek na PE z
večanjem kapacitete čistilne naprave znižuje, kar odločilno vpliva na presojo o najustreznejši
varianti. Da lahko stroške zasebne MKČN primerjamo s centralnim sistemom, smo upoštevali,
kot da zasebno čistilno napravo vzdržuje komunalno podjetje – poenotenje kriterijev.
Kjer gre v predpostavljeni varianti za priključevanje na obstoječ sistem, ki ima proste kapacitete,
v finančni oceni takšne variante nismo upoštevali investicijskega stroška izgradnje ČN.
Na izbor tipa komunalne čistilne naprave lahko sicer v konkretni situaciji vplivajo dejavniki kot so:
-

višina investicije,

-

razpoložljiv prostor,

-

višina predvidenih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov,

-

lastnosti in količina odpadne vode, ipd.

Grafi 1-4 prikazujejo oceno investicije ter obratovalnih ter vzdrževalnih stroškov tekom delovanja
za različne tipe čistilnih naprav in različne kapacitete. Predvsem pri ČN z višjo kapaciteto se
izkaže, da so dolgoročno ugodnejše tehnologije s stabilnejšim delovanjem, z manj možnostmi
mehanskih okvar ter delovanjem brez oz. minimalno porabo elektrike. Najizraziteje to velja za
rastlinske čistilne naprave, ki investicijsko sicer niso med ugodnejšimi, saj niso tipski produkt in
je njihova izdelava zato dražja.
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Graf 1: Finančna ocena investicije in obratovanja za MKČN s kapaciteto 5PE

Graf 2: Finančna ocena investicije in obratovanja za MKČN s kapaciteto 10PE
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Graf 3: Finančna ocena investicije in obratovanja za MKČN s kapaciteto 50PE

Graf 4: Finančna ocena investicije in obratovanja za MKČN s kapaciteto 100PE

3.3

DOLOČITEV CEN ODKUPA ZEMLJIŠČ

Odkup zemljišča za zasebne MKČN ni vključen, saj načeloma stojijo na zemljišču zasebnika. Za
večje čistilne naprave (>50 PE) pa je strošek odkupa zemljišča za postavitev ČN v variantnih
rešitvah upoštevan.
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4 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI ŠTUDIJE
Na območju občine Ig je 25 naselij, med katerimi so severna večinoma že opremljena z javno
kanalizacijo, ki se zaključuje z dvema KČN (Slika 1). Ob novelaciji aglomeracij leta 2019 je bila
aglomeracija Ig razširjena tako, da obsega tudi območje predhodne aglomeracije Staje. Območje
naselij Brest, Matena in Iška Loka je bilo nekoliko drugače umeščeno v aglomeraciji Iška Loka
2019 in Iška Loka-Matena 2019. Ostale aglomeracije iz preteklega operativnega programa so bile
le malo spremenjene v površini, ki jo obsegajo, ustanovljenih pa je bilo 8 novih manjših
aglomeracij.
V občini Ig je po novelaciji v letu 2019 torej 18 aglomeracij (Tabela 2). Med temi je 6 že opremljenih
(Tomišelj 2019, Iška Loka-Matena 2019, Iška Loka 2019, Ig 2019, Kot 2019, Strahomer 2019) ena je
delno opremljena (Iška vas, ID 5190), opremljanje ene pa je v izvedbi (Lipe 2019, ID 50065).
Vsaka varianta obravnava vse stavbe na obravnavanem območju, posamezni t.i. sklopi pa
predstavljajo en predpostavljen kanalizacijski sistem, vezan na obstoječo ali predvideno novo ČN.
Posamezna varianta je tako lahko kombinacija več sklopov in zasebnih MKČN.
Izdelane so variantne rešitve, ki vključujejo varianto priključevanja širšega območja na centralno
ČN, združevanje sosednjih aglomeracij v skupni kanalizacijski sistem, opremljanje posameznih
aglomeracij oz. naselij ali delov naselij z javnim kanalizacijskim sistemom in malimi zasebnimi
komunalnimi čistilnimi napravami ter opremljanje objektov izključno z zasebnimi MKČN.
Tabela 2: Obravnavane aglomeracije na območju občine Ig.
AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA
OPERATIVNEGA PROGRAMA
IME
POVRŠINA
PE
ID
AGLOMERACIJE
(ha)
skupno
5208
IG
96
2688
5206
STAJE
9
165
5174

GOLO

166

216

5172
5163
5163
5162
5190
5207

GOLO
IŠKA LOKA
IŠKA LOKA
MATENA
IŠKA VAS
KOT
/
/
/
STRAHOMER
ŠKRILJE
TOMIŠELJ
/

33
50
50
24
58
8

393
657
657
389
718
140

15
35
15

200
439
122

5146
5173
5166

/

NOVELIRANE AGLOMERACIJE (jun 2019)
ID
5208

IME AGLOMERACIJE
IG

5174

GOLO PRI SELNIKU
2019
GOLO 2019
IŠKA LOKA 2019
IŠKA LOKA – MATENA
2019
IŠKA VAS 2019
KOT – IG 2019
LIPE 2019
PODGOZD – IG 2019
SARSKO 2019
STRAHOMER 2019
ŠKRILJE 2019
TOMIŠELJ 2019
VISOKO 2019
ZAPOTOK – TURJAK
2019

5172
40026
5163
5190
5207
50065
50047
50049
5146
5173
5167
50035
50031

POVRŠINA
PE
(ha)
skupno
129

2795

26

222

42
23

369
237

63

681

74
15
22
10
9
40
37
35
16

649
136
160
108
62
457
383
444
108

32

190
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/
/
/

50065
50047
50049

LIPE 2019
PODGOZD – IG 2019
SARSKO 2019

22
10
9

160
108
62
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Slika 1: Aglomeracije in obstoječe kanalizacijsko omrežje v občini Ig. (vir: PISO, oktober 2020)
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Glavni rezultati dokumenta Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini
Ig so grafično opredeljene in finančno ocenjene variantne rešitve predstavljene v prilogah.
Posamezna območja obravnave so predstavljena v ločenih t.i. enotah. Območje, ki ga posamezna
enota obravnava je označeno na pregledni karti – Priloga 1.
Zadnja predpostavljena varianta v vsaki enoti predvideva opremljanje vseh objektov z zasebnimi
MKČN, kar pomeni po eno zasebno MKČN na posamezen objekt v neposredni bližini objekta. Ta
varianta je osnova za določitev meje trikratne vrednosti investicije, ki pa služi za določitev
upravičenosti izvedbe posameznih variant.
4.1

Enota 1 – Zapotok

Naselje Zapotok je bilo obravnavano v Enoti 1. Zahodni del naselja je opredeljen kot aglomeracija
Zapotok-Turjak 2019 (ID 50031), v okolici pa se nahaja še 100 objektov izven meja aglomeracij.
Naselje je nekoliko specifično, saj večina naselja spada v I. vodovarstveni pas, kjer je odvajanje
odpadnih komunalnih voda zelo strogo omejeno. V ta namen je v vseh variantah za vse objekte,
ki stojijo na območju I. vodovarstvenega pasu, predvidena javna kanalizacija, ki odpadne vode
odvaja izven I. vodovarstvenega območja, kjer je predvidena MKČN.
Varianta 1.1 povezuje vse objekte na obravnavanem območju, a se izkaže, da je stroškovno
neupravičena. V Varianti 1.2 se na objekte I. vodovarstvenega pasu nanaša Sklop B, v Varianti 1.3
pa Sklopa D in E. Izkaže se, da je seštevek finančnih ocen za Sklopa D in E približno enak oceni za
Sklop B – strošek izgradnje ločene MKČN je torej primerljiv s stroškom tlačnega voda za
povezavo na skupni sistem. Vsi predpostavljeni sklopi javnega kanala torej presegajo mejno
investicijsko vrednost 11.400,00 EUR na priključek, a glede na vodovarstveno stanje v tej situaciji
predlagamo izgradnjo vsaj sklopa D (Varianta 1.3), saj centralizacija omogoča stabilnejše
delovanje ČN, olajša nadzor ter omogoča učinkovitejše upravljanje sistema kot ZMKČN.
Za objekte na zahodnem delu naselja, ki se nahajajo izven meja aglomeracije kot tudi izven I.
vodovarstvenega pasu, se predlaga opremljanje z ZMKČN, saj bi investicija v JKO močno presegla
trikratno vrednost investicije v tak način opremljanja.
4.2

Enota 2 – Visoko in Rogatec nad Želimljami

V Enoti 2 je bilo obravnavano območje naselij Visoko in Rogatec nad Želimljami. Del naselja Visoko
je opredeljeno kot aglomeracija Visoko 2019 (ID 50035). Območje je večinoma neopremljeno,
razen dela naselja Rogatec nad Želimljami, kjer je 11 priključkov že opremljenih z MKČN.
V Varianti 2.1 posamezni sklopi predvidevajo povezovanje strnjeno poseljenih območij. Sklop A,
ki se nanaša na območje aglomeracije z razširitvijo proti severozahodu, ki vključuje objekta v I. in
II. vodovarstvenem pasu, se izkaže kot stroškovno upravičen, saj ocena investicije ne presega
trikratnega stroška opremljanja z ZMKČN.
Ostali sklopi se nanašajo na območja izven meja aglomeracij. Sklopa B in C se nanašata na
zahodna dela naselja Visoko in izkaže se, da stroškovno nista ugodna, saj presegata mejno
vrednost 11.400,00 EUR na priključek. Sklopa D in E, ki se nanašata na Rogatec nad Želimljami, s
sorazmerno nizkimi stroški povezujeta vse objekte v naselju in ne presegata zastavljene mejne
vrednosti investicije.
Varianta 2.2 v Sklopu F obravnava aglomeracijo Visoko brez dodatnih priključkov izven
aglomeracije in izkaže se, da je strošek na priključek približno enak kot v Varianti 2.1, Sklop A. Ker
Sklop F ne rešuje problematike vodovarstvenega območja v bližini aglomeracije, priporočamo
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izbiro Sklopa A.
4.3

Enota 3 – Sarsko, Dobravica, Draga in Kremenica

V Enoti 3 je bilo obravnavano območje naselij v neposredni bližini aglomeracije Ig na jugovzhodnem delu, zato Varianta 3.1 preverja smiselnost priključevanja najbližjih delov na obstoječi
kanal. Izkaže se, da je v trenutni situaciji z vidika same investicije priključevanje precej zahtevno,
a ker gre za območja, kjer je predvidena razširitev poselitve in ima čistilna naprava še proste
kapacitete, je Sklopa B in C (naselje Kremenica) smiselno izvesti. Investicijska ocena za Sklop A
(južni del naselja Draga) je skoraj 24.000,00EUR na priključek, zato se predlaga opremljanje 6
objektov z ZMKČN.
Sklop D se nanaša na območje aglomeracije Sarsko z razširitvijo na severni del naselja. Isto
območje je v Varianti 3.2 obravnavano kot Sklop F, ki pa vključuje le priključke v sami aglomeraciji.
Ocena investicije na priključek je sicer podobna, strošek celotnega projekta pa je sorazmeren z
obsegom. Kljub vsemu, opremljanje investicijsko presega trikratnik opremljanja z ZMKČN, zato
se lahko območje aglomeracije Sarsko na podlagi te ekonomske presoje opremlja tudi z ZMKČN.
Sklop E se nanaša na naselje Dobravica, ki ni del aglomeracij in tudi ne leži na vodovarstvenem
območju, zato se glede na ocenjeno višino investicije, ki presega 20.000,00 EUR, predlaga
opremljanje z ZMKČN.

4.4

Enota 4 – Iška vas, Iška

Enota 4 obravnava območje naselij Iška vas in Iška. Na tem območju je aglomeracija Iška Vas (ID
5190), ki se razteza preko meja obeh naselij in njena kapaciteta presega 500PE, kar pomeni, da je
samo aglomeracijo obvezujoče opremiti z javnim sistemom. Aglomeracija je na območju Iške vasi
že opremljena, območje Iške, znano kot Mala vas, pa je še neopremljeno. V obravnavo je
vključenih tudi 45 objektov v južnem delu Iške proti Iškemu Vintgarju, ki pa se nahajajo izven meja
aglomeracije, a na območju II. vodovarstvenega pasu. Ob predvidevanju povezave na obstoječi
sistem, investicija v izgradnjo ČN ni upoštevana.
Varianta 4.1 povezuje vse objekte na obravnavanem območju v Sklop A in predvideva povezavo
na obstoječi sistem v Iški vasi. Izkaže se, da ta način opremljanja presega predpostavljeno mejo
investicijske upravičenosti 11.400,00 EUR na priključek.
Varianta 4.2 v Sklop B povezuje objekte znotraj aglomeracije in 29 objektov v bolj strnjeni
poselitvi ob cesti priti Iškemu Vintgarju do hišne številke Iška 25, ter prav tako predvideva
priključitev na obstoječi sistem. Tako zmanjšan obseg investicijsko ne presega meje 11.400,00
EUR na priključek. Za preostalih 16 objektov je predvideno opremljanje z ZMKČN.
Varianta 4.3 deli Sklop A iz Variante 4.1 na Sklopa C in D. Sklop C se nanaša na opremljanje
objektov znotraj aglomeracije in priključitev na obstoječi sistem, kar ustreza zahtevam Uredbe
in se izkaže investicijsko zelo ugodno. Ob tem je preostanek naselja Iška povezan v Sklop D s
predvideno novo MKČN, ki pa je z investicijskega vidika neupravičen, saj strošek na priključek
presega 20.000,00 EUR.
V Varianti 4.4 je sistem povezave objektov izven aglomeracije zožen na strnjeni del poselitve
(Sklop F), kot ga upošteva tudi Sklop B v Varianti 4.2, a strošek tovrstnega sistema kljub temu ni
upravičen saj občutno presega mejno vrednost 11.400,00 EUR.
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V skladu z aktualno zakonodajo je ustrezno opremljanje območja znotraj aglomeracije kot
predpostavlja Sklop C v Varianti 4.3 in za območja izven meja aglomeracije opremljanje z ZMKČN.
Ob tem pa je potrebno upoštevati, da so tudi objekti izven aglomeracije na območju II.
vodovarstvenega pasu. Javni kanalizacijski sistem zagotavlja boljši nadzor in učinkovitejše
upravljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode kot veliko število ZMKČN, zato
priporočamo izvedbo razširjenega sistema v obsegu Sklopa B.

4.5

Enota 5 – Selnik, Golo, Škrilje, Podgozd, Suša

Enota 5 obravnava območje 5 naselij, kjer so tudi 4 aglomeracije: Podgozd-Ig, Škrilje, Golo in Golo
pri Selniku. Večina območja je v III. vodovarstvenem pasu oz. izven vodovarstvenih območij,
razen naselja Suša, kjer en objekt stoji znotraj I. vodovarstvenega pasu, ostalih 7 objektov pa v
bližini, a izven vodovarstvenih območij.
Varianta 5.1 v Sklop A povezuje celotno območje naselij Golo, Škrilje in Podgozd z vsemi 4
aglomeracijami in se zaključuje s KČN s kapaciteto 2115 PE. Za izvedbo tega sklopa bi morala
občina investirati približno 4,5 milijona EUR. Ocena investicije presega mejo upravičenosti
gradnje javnega sistema 11.400,00 EUR na priključek.
V Varianti 5.2 ločeni sklopi obravnavajo območja aglomeracij Podgozd in Škrilje, naselje Golo pa
je obravnavano enotno. Izkaže se, da za vse predvidene sklope ocena investicije presega izbrano
mejno vrednost 11.400,00 EUR.
Varianta 5.3 v Sklopu E povezuje vse aglomeracije, podobno kot Sklop A, vendar brez območij
naselja Škrilje, ki ležijo izven meja aglomeracij. Tudi v tem primeru je ocena investicije približno
12.600,00 EUR na priključek in torej presega mejno vrednost 11.400,00 EUR.
V Varianti 5.4 je Sklop E iz prejšnje variante razdeljen na Sklop F, ki se nanaša na aglomeracije
Golo, Golo pri Selniku in Škrilje, ter Sklop G, ki se nanaša na aglomeracijo Podgozd-Ig. Izkaže se,
da je opremljanje aglomeracije Podgozd-Ig stroškovno najugodnejše, a kljub vsemu presega
mejno vrednost 11.400,00 EUR na priključek.
Gostota poselitve v naseljih Selnik in Suša je tako nizka, da se predvideva opremljanje z ZMKČN.
Glede na to, da so vse aglomeracije na obravnavanem območju manjše od 5oo PE, je na podlagi
rezultatov študije sprejemljivo celotno območje opremiti z ZMKČN. Ker pa gre za 448 priključkov
in ocene investicije mejno vrednost presegajo za približno 8-9%, je smiselno kljub vsemu premisliti
o izvedbi javnega kanalizacijskega omrežja vsaj v obliki Sklopa F ali celo Sklopa A. Zasebna male
komunalne čistilne naprave so namreč z vidika obratovalnih stroškov in vzdrževanja najmanj
ugodna rešitev, hkrati pa je nadzor in upravljanje zelo oteženo. Nadzor delovanja in praznjenje
blata za tako veliko število ZMKČN je logistično in stroškovno problematično.

4.6

Enota 6 – Gornji Ig

Enota 6 obravnava naselje Gornji Ig, kje je 17 objektov s hišnimi številkami, med katerimi eden
stoji na območju I. vodovarstvenega pasu, ostali pa v III. vodovarstvenem pasu. Območje ni del
aglomeracij in izkaže se, da bi za opremljanje z javnim kanalom in MKČN investicije znašala
približno 22.600,00 EUR na priključek, kar je približno dvakrat več od zastavljene mejne vrednosti
11.400,00 EUR. Glede na ta izid, je ustrezno opremljanje z ZMKČN.
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4.7

ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI OBČINE IN ČASOVNI OKVIR

Obveznost občine je opremiti aglomeracije na svojem območju s sistemom za odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode.
Uredba po zadnjih veljavnih dopolnitvah in spremembah določa podaljšane prehodne roke za
opremljanje aglomeracij s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, in sicer do 31. decembra
2021 za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, z
iztoki v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali
vodovarstvenem območju, oziroma do 31. decembra 2023 za preostale aglomeracije s skupno
obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. Podaljšani prehodni rok za opremljanje aglomeracij s skupno
obremenitvijo, manjšo od 500 PE, je najpozneje do 31. decembra 2023. Za opremljanje obstoječih
objektov so prav tako podaljšani prehodni roki za prilagoditev predpisanim zahtevam, ki se
podaljšujejo do konca leta 2021 oziroma do prve rekonstrukcije objekta, kot navedeno v uredbi.
Ključna sprememba v zvezi z opremljanjem aglomeracij v uredbi je možnost ekonomske presoje
glede opremljanja z javno kanalizacijo ali na drug način, če gre za aglomeracijo s skupno
obremenitvijo, enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 500 PE. Na podlagi tega določila je v
pričujočem dokumentu preračunana ekonomska upravičenost posameznih variant.
Dokument Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ig služi kot
predinvesticijska zasnova na podlagi katere se lahko izdela novelacija občinskega operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oz. projektna dokumentacija za
izvedbo izbrane variante komunalne infrastrukture.
Končne izbrane variante, na podlagi katerih bo potekalo opremljanje in izvedba ukrepov za
opremljanje območja občine Ig z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode, bodo na podlagi te študije izbrane s strani občinskih odločevalcev in opredeljene v
operativnem programu občine. Poleg tega se v operativnem programu opredeli tudi prednostne
naloge občine, obveznosti zasebnih lastnikov, roke za opremljanje in finančno strategijo.
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5 ZAKLJUČEK
Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ig zajema primerjave
različnih variant za opremljanja še neopremljenega dela občine in sicer za aglomeracije, ki jih je
občina zakonsko obvezana opremiti po oskrbovalnih standardih določenih v Uredbi o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), kot tudi za naselje
izven območij aglomeracij.
Po terenskem pregledu celotnega območja, je bila študija razdeljena na 6 enot, ki obravnavajo
naselja, za katera je bilo smiselno preveriti variante povezovanja med seboj oz. na obstoječe
vode.
Glede na veliko površino vodovarstvenih območij v občini Ig, je smiselno prednostno izbrati
variante, ki komunalno odpadno vodo odvajajo izven teh območij in predvidevajo njeno
obravnavo na skupni komunalni čistilni napravi, kar omogoča boljši nadzor nad učinkovitostjo
čiščenja in olajša upravljanje. Predvsem z vidika začetne investicije pa je tovrstno opremljanje
zahtevnejše od opremljanja z ZMKČN, zato je kot končno odločitev potrebno določiti
kompromis. Ob določitvi strategije je mogoče izbrane sklope v fazi izvedbe razdeliti v več faz in
tako prioritetno opremiti strnjene dele naselij, dodatne povezovalne vode pa dograditi kasneje.
Na ta način se sama investicija lahko porazdeli. V fazi projektiranja je kljub vsemu smiselno
končno situacijo obravnavati enotno, da se opredeli točke priključevanja in končne kapacitete
kanalizacijskega sistema.
V Študiji variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ig so identificirani smiselni
ukrepi za zagotavljanje ustrezne opremljenosti območja. Roke za izvajanje ukrepov, prednostne
naloge in finančne vire se bo na podlagi te študije določilo v okviru občinskega operativnega
načrta. Študija variant služi kot predinvesticijska zasnova v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
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6 PRILOGE
št.
1

Vsebina priloge
ZAPOTOK

1.1 Varianta 1.1, grafična priloga M 1:5000
Varianta 1.1, Okvirna finančna konstrukcija variante

1.2 Varianta 1.2, grafična priloga M 1:5000
Varianta 1.2, Okvirna finančna konstrukcija variante

1.3 Varianta 1.3, grafična priloga M 1:5000
Varianta 1.3, Okvirna finančna konstrukcija variante

1.4 Varianta 1.4, grafična priloga M 1:5000
Varianta 1.4, Okvirna finančna konstrukcija variante
2

VISOKO IN ROGATEC NAD ŽELIMLJAMI

2.1 Varianta 2.1, grafična priloga M 1:5000

Varianta 2.1, Okvirna finančna konstrukcija variante

2.2 Varianta 2.2, grafična priloga M 1:5000
Varianta 2.2, Okvirna finančna konstrukcija variante

2.3 Varianta 2.3, grafična priloga M 1:5000
Varianta 2.3, Okvirna finančna konstrukcija variante
3

SARSKO, DOBRAVICA, DRAGA IN KREMENICA

3.1 Varianta 3.1, grafična priloga M 1:5000
Varianta 3.1, Okvirna finančna konstrukcija variante
3.2 Varianta 3.2, grafična priloga M 1:5000
Varianta 3.2, Okvirna finančna konstrukcija variante
3.3 Varianta 3.3, grafična priloga M 1:5000
Varianta 3.3, Okvirna finančna konstrukcija variante
4

IŠKA VAS

4.1 Varianta 4.1, grafična priloga M 1:5000
Varianta 4.1, Okvirna finančna konstrukcija variante
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4.2 Varianta 4.2, grafična priloga M 1:5000
Varianta 4.2, Okvirna finančna konstrukcija variante
4.3 Varianta 4.3, grafična priloga M 1:5000
Varianta 4.3, Okvirna finančna konstrukcija variante
4.4 Varianta 4.4, grafična priloga M 1:5000
Varianta 4.4, Okvirna finančna konstrukcija variante
4.5 Varianta 4.5, grafična priloga M 1:5000
Varianta 4.5, Okvirna finančna konstrukcija variante
5

SELNIK, GOLO, ŠKRILJE, PODGOZD IN SUŠA

5.1 Varianta 5.1, grafična priloga M 1:5000
Varianta 5.1, Okvirna finančna konstrukcija variante
5.2 Varianta 5.2, grafična priloga M 1:5000
Varianta 5.2, Okvirna finančna konstrukcija variante
5.3 Varianta 5.3, grafična priloga M 1:5000
Varianta 5.3, Okvirna finančna konstrukcija variante
5.4 Varianta 5.4, grafična priloga M 1:5000
Varianta 5.4, Okvirna finančna konstrukcija variante
5.5 Varianta 5.5, grafična priloga M 1:5000
Varianta 5.5, Okvirna finančna konstrukcija variante
6

GORNJI IG

6.1 Varianta 6.1, grafična priloga M 1:5000
Varianta 6.1, Okvirna finančna konstrukcija variante
6.2 Varianta 6.2, grafična priloga M 1:5000
Varianta 6.2, Okvirna finančna konstrukcija variante
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