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UVOD 

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je narejen, v skladu z 
15. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode  (Ur.l.RS, 
št. 98/15), za 4-letno obdobje 2017-2020. Program je leta 2017 bil sprejet na OS Občine 
Lendava in predložen na pristojno Ministrstvo.  
 
Za leto 2018 smo naredili prilogo, s katero zajemamo podatke, ki se tekoče spreminjajo in se 
nanašajo na odvajanje:   

- Poročilo o stanju ČN za 2017 
- Predvidena vlaganja z oceno vrednosti in viri financiranja 
- Plan vzdrževanja za leto 2018 
- Ocena ekonomike poslovanja za leto 2018  

 

1. POROČILO O STANJU KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČISTILNE NAPRAVE  
 
Čistilno napravo kapacitete 950 PE, sestavljajo trije Emšerjevi usedalniki, trije ekoroli-valji in 
trije končni usedalniki. Čistilna naprava je bila izgrajena leta 2000. Na čistili napravi od 
izgradnje ni bilo izvedenih nobenih večjih posegov, razen tekočega vzdrževanja.  
 
Pridobljene so ponudbe za obnovo čistilne naprave.  
 
V letu 2018 je potrebno opraviti nujna dela na obnovi ekorolov – valjev in obnoviti betonske 
stene. Pridobljene so bile ponudbe v več variantah o smiselnosti obnove čistilne naprave. 
Predlagamo navezavo čistine naprave na telemetrijo. 
 
V naselju Hotiza je izgrajen ločen kanalizacijski sistem. Po ločenem kanalizacijskem sistemu 
se odvajajo komunalna in industrijska odpadna voda skupaj, medtem ko se padavinska voda 
s sistemom ne meša.  
 
Kanalizacijski sistem obsega cca 5.939 m cevovodov, 2 prečrpališči in 1 ČN, ki se uporabljajo 
od leta 2000.  
 
Občasno se v kanalizacijskem sistemu pojavljajo različni predmeti, predvsem krpe, obleke in 
podobno, zaradi česar je potrebna stalna kontrola prečrpališč in čiščenje le-teh, kakor tudi 
delov na ČN.  
 
Sicer je kanalizacijsko omrežje na Hotizi v solidnem stanju, deluje brez večjih težav in v letu 
2018 v sistem odvajanja niso potrebna vlaganja. 
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Tabela 1: Stopnja priključenosti na kanalizacijsko omrežje  

Območje 
Št. 

odjemnikov 
vode 

Prik. na kan. MKČN Priključenosti 

Hotiza 276 216 3 90,49 % 

 

   

 

Območje 
Ni možnosti 
priklopa na 
kanalizacijo 

Ne priključeni, 
vendar imajo 

možnost 

Ne priklopljeni 
vsi 

Kmetijski števci 

Hotiza 16 26 42 18 

Vir: baza podatkov Eko-park, na dan 31.10.2017  
 
Stopnja priključenosti na območju naselja Hotiza je 90,49%. Posebno pozornost bo potrebno 
nameniti ne priključenim gospodinjstvom ter poiskati vzroke, izvesti ukrepe oz. predlagati 
rešitve. Stopnja priključenosti je izračunano kot razmerje med številom odjemnih mest 
znižanih za število kmetijskih števcev in tistih, ki nimajo možnosti priključitve ter 
priključenimi na kanalizacijski sistem. 
 

2. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 
 

2.1 Primerjava variant obnove čistilne naprave, ali povezava z centralnim kanalizacijskim 
omrežjem 

 
Tabela 2: Predlog obnove ČN ali povezava na kanalizacijsko omrežje občine Lendava z 
iztokom na ČN Lendava 

Varianta Ocenjeni strošek 
Strošek vzdrževanja in 

transporta odpadne 
vode 

Tveganja 

Varianta 1 – obnova ČN    

Obnova ČN na obstoječo tehnologijo 99.000,00 € 10.900,00 € 
Sprememba 
zakonodaje 

Rekonstrukcija na MBBR tehnologijo 350.000,00 € 18.000,00 €  

Varianta 2 – Povezava na kanalizacijsko omrežje občine Lendava z iztokom na ČN Lendava 

Povezava na centralno kan. omrežje 318.000,00 € 21,600,00 € 

Črpanje vode 
skozi naselje: 

-Gaberje 
-Trimlini 

Povezava na centralno kan. Omrežje 
do prečrpališča v Gaberju 

 
420.000,00 € 

 
21.600,00 € 

Črpanje vode 
skozi naselje: 

-Gaberje 
-Trimlini 

 
Varianta 2: povezava kanalizacijskega omrežja Hotiza s centralnim kanalizacijskim omrežjem: 
Predlog 1: pomeni povezavo sistema Hotize s sistemom Lendave pri prvem jašku takoj za 
Kapco proti Gaberju. Ta varianta je možna, vendar je glede na kapaciteto cevovodov lahko 
vprašljiva 
Predlog 2: pomeni povezavo sistema Hotize s sistemom Lendave pri  turistični kmetiji Ranč v 
Gaberju. 
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2.2 Potrebna investicijska vlaganja za leto 2018 
 
Tabela 3: Plan investicijskih vlaganj v 2018 

 
 

3. NAČRT VZDRŽEVANJA ZA LETO 2018 
 

a) Vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije 
 
Kanalizacijski sistem obsega cca 5.939 m cevovodov, 2 prečrpališči in 1 čistilno napravo (ČN), 
ki se uporablja od leta 2000.  

 
Predvidena vzdrževalna dela in čiščenje se bo zagotavljalo z izvajanjem čiščenja, vizualne 
kontrole, popravila. Čiščenje pregledov bodo po potrebi izvajali ustrezno opremljeni 
podizvajalci.  
 
Predvidena vzdrževalna dela in čiščenje kanalizacijskega omrežja se bo na območju izvajanja 
javne službe zagotavljalo z izvajanjem čiščenja prehodnih in neprehodnih kanalov, vizualne 
kontrole kanalov, deratizacije in popravila revizijskih jaškov ter vstopnih odprtin. Čiščenje 
kanalskih vodov in TV pregledov bodo po potrebi izvajali ustrezno opremljeni podizvajalci.  
 
Tabela 4: Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja - terminski plan opravil 

VRSTA OPRAVILA PLAN OPRAVIL 

Pregled črpališč 1 x tedensko 

Pregled delovanja zadrževalnih bazenov Dnevno 

Pregled delovanja dušilk 1 x mesečno 

Čiščenje črpališč 1 x mesečno 

Pregled kanalizacijskih vodov 2 x letno 

Čiščenje kanalizacijskih vodov 1 x letno 

Dežurna služba 24 ur 

Deratizacija  2 x letno 

 
 
Tabela 5: Vzdrževanje ČN-terminski plan opravil 

Vrsta opravila Plan opravil 

Kontrola delovanja elektromotornih pogonov  4 x tedensko 

Kontrola količine plavajočega mulja v Emšerjevem usedalniku  1 x tedensko 

Kontrola plavajočega mulja v naknadnem usedalniku  1 x tedensko 

Kontrola pogonskih verig  1 x tedensko 

Mazanje verige  1 x mesečno 

Zamenjava masti v ležajih  1 x letno 

 
V prihodnjem letu pri vzdrževanju ČN predvidevamo izvesti predvsem naslednje naloge: 

- vgradnja telemetrije na ČN. 

Investicija Vrednost Vir financiranja 

Zamenjava valjev Ekorol 60.000,00 € 

Najemnina/omrežnina 
 

Sanacija zidu 32.000,00 € 

Telemetrija čistilna   7.000,00 € 

SKUPAJ 99.000,00 € 
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b) Nadzorni sistem  (način nadzora nad napakami in njihovo dokumentiranje) 
 

V času rednega dela se vršijo vizualni pregledi in opravljajo potrebna vzdrževalna in 
upravljalna dela objektih ČN Hotiza. Vizualni pregledi se izvajajo v skladu s planom 
obratovalnega nadzora, ki ga je določil upravljavec.  
 
Za dokumentiranje napak se vodi dnevnik, ki se hrani pri upravljavcu. O izvedenih posegih se 
vodi evidenca posegov.  
 
c) Ukrepi za odpravljanje napak 
 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Lendava (UL RS, št. 61/2014 in 13/16) navaja, da se vsa nova kanalizacijska omrežja in 
obnove obstoječega omrežja morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primeru, ko 
padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti 
ponikanja ali so padavinske vode tako močno onesnažene, da jih ni možno odvajati v 
vodotok ali ponikati. Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski inšpektorat občine 
Lendava. 
 
Izdelan je plan preventivnega in kurativnega vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskega sistema. 
O izvedenih preventivnih in kurativnih posegih se vodi evidenca posegov.  
 
Na prečrpališčih, zadrževalnih bazenih in cevovodih se v primeru okvare takoj pristopi k 
odpravi pomanjkljivosti,  v primeru pogostejših napak oziroma okvar pa se izdela letni plan 
investicijskega vzdrževanja.  
 
d) Načrt ukrepov za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo  
 
Predvideni ukrepi za zmanjševanje vtoka meteornih in talnih voda v kanalizacijskih sistem so:  

- kontrola in preprečitev nedovoljenih izpustov meteornih voda v ločen kanalizacijski 
sistem. 

 
e) Izvajanje monitoringa 
 
Na čistilni napravi Hotiza se na podlagi Uredbe, letno izvaja monitoring odpadnih vod vtoka 
in iztoka ČN Hotiza. Na podlagi Uredbe je v letu 2017, bilo potrebno izvesti dvakrat vzorčenje 
odpadne vode. 
 
Izmerjene vrednosti parametrov so skladne glede na mejne vrednosti iz Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode ( Ur.I.RS št. 98/15) za vse parametre. 
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4. OCENA EKONOMIKE POSLOVANJA ZA LETO 2018 
 
Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda se za celotno občino zaračunava enotno. To 
pomeni, da je ekonomika odvajanja komunalni odpadnih voda za naselje Hotiza vključena v 
ekonomiko odvajanja komunalnih odpadnih voda  za celotno občino in za naselje Hotiza v tej 
prilogi za leto 2018 ne izkazujemo posebej, ne glede na dejstvo, da sta kanalizacijska sistema 
Hotize in preostalega dela občine ločena. 
 
a) Storitve, cene 

 

Tabela 6: Trenutno veljavne cene GJS  

Z.ŠT. ŠIFRA NAZIV CENA (€) EM 

1 002005 Okoljska dajatev (nepriklopljeni)  0,52825 m3 

2 002006 Okoljska dajatev (priklopljeni) 0,05282 m3 

3 
004001 

Storitve izvajanja javne službe odvajanje odpadnih 
voda 

0,37990 
m3 

4 
012005 Omrežnina (odvajanje odpadnih voda) 3,94200 

Priključek 
DN20 / mesec 

5 009006 Storitve izvajanja javne službe čiščenja odpadnih voda 0,51200 m3 

6 
012006 Omrežnina (čiščenje odpadnih voda) 2,20500 

Priključek 
DN20 / mesec 

OPOMBE:  
Okoljska dajatev se zaračunava v odvisnosti od tega ali je uporabnik priklopljen na kanalizacijo ali ne.  

 
Storitve pod zaporednimi številkami od 1 do 4 se obračunavajo enako za celotno občino 
Lendava (tudi za Hotizo). Storitve pod zaporednimi številkami od 5 do 6 se obračunavajo za 
Hotizo posebej (različno od drugih delov občine Lendava) saj so vezane na obračun stroškov 
za ČN Hotiza.   
 

b) Količine odvedene vode po vrstah uporabnikov 
 

Tabela 7: Količine odvedene in prečiščene vode (storitve čiščenja) 
 

UPORABNIKI 
 

Količina (m3) Količina (m3) Količina (m3) 

2016 do 30.09.2017 PLAN 2018 

GOSPODINJSTVA 27.737 22.737 30.000 

PRAVNE OSEBE 884 485 800 

SKUPAJ 28.621 23.222 30.800 
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c) Javna služba ČIŠČENJE odpadnih voda 
 

Tabela 8: Pregled odhodkov v preteklem obdobju in planirani odhodki v letu 2018  

 VRSTA STROŠKA 
VREDNOST 

1.1.-30.9.2017 
PLAN  ZA 2018 

1 NEPOSREDNI STROŠKI 12.215,49 17.700 

 Stroški materiala 1.024,84 2.000 

 Stroški elektrike 807,41 1.100 

 Stroški goriva 149,16 200 

 Stroški storitev 1.485,20 2.000 

 Stroški zavarovanja 301,65 400 

 Stroški vzdrževanja 830,00 2.000 

 Stroški dela 2.926,45 4.000 

 Drugi neposredni stroški - najem 4.548,26 6.000 

2 POSREDNI STROŠKI 142,5 200 

 Amortizacija   

 Drugi posredni stroški 142,5 200 

3 SPLOŠNI STROŠKI 1.852,15 2.700 

 Posredni stroški nabave   

 Posredni stroški prodaje  200 

 Splošni stroški uprave  3 % od vseh 1.852,15 2.500 

 SKUPAJ STROŠKI 14.210,14 20.600 

 

Opomba: V tabeli so izkazani planirani odhodki za leto 2018 ter ustvarjeni odhodki do 
30.09.2017, ker na dan izdelave programa, s končnimi podatki za leto 2017 ne razpolagamo. 
 
Tabela 9: Pregled planiranih prihodkov v letu 2018 

Vrsta prihodkov Gospodinjstva Pravne osebe Skupaj 

Storitve izvajanja JS čiščenje odpadnih voda 15.360,00 453,63 15.813,63 

Omrežnina (ČN Hotiza) 5.583,06 132,3 5.715,36 

SKUPAJ 20.943,06 665,31 21.528,99 

 

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2018 

 
PLAN 2018 

PRIDHODKI 21.528,99 

ODHODKI 20.600,00 

POSLOVNI IZID 928,99 

 
V letu 2018 iz naslova izvajanja GJS čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda v 
naselju Hotiza načrtujemo pozitiven poslovni izid v višini 928,99 €. 
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d) Javna služba ODVAJANJE odpadnih voda 
 
Tabela 11: Pregled odhodkov v preteklem obdobju in planirani odhodki v letu 2018  

 VRSTA STROŠKA 
VREDNOST 

2017 
PLAN  ZA 2018 

1 NEPOSREDNI STROŠKI  23.330,00 

 Stroški materiala  1.500,00 

 Stroški elektrike  500,00 

 Stroški goriva  250,00 

 Stroški storitev  1.000,00 

 Stroški zavarovanja  1.450,00 

 Stroški vzdrževanja  1.500,00 

 Stroški dela  3.500,00 

 Drugi neposredni stroški - najem  13.630,00 

2 POSREDNI STROŠKI  0 

 Amortizacija  0 

 Drugi posredni stroški  0 

3 SPLOŠNI STROŠKI  1.550,00 

 Posredni stroški nabave  0 

 Posredni stroški prodaje  250,00 

 Splošni stroški uprave  0,5 % od 
vseh 

 1.300,00 

 SKUPAJ STROŠKI  24.880,00 

 

Opomba: V tabeli so izkazani planirani odhodki za leto 2018. Zaradi izračuna enotne cene 
odvajanja za celotno občino, izvajalec v letu 2017 stroške odvajanja za naselje Hotiza ni vodil 
na posebnem SM: 
 
Tabela 12: Pregled planiranih prihodkov v letu 2018 

Vrsta prihodkov Gospodinjstva Pravne osebe Skupaj 

Storitve izvajanja JS odvajanje odpadnih voda 11.397,00 303,92 11.700,92 

Omrežnina kanalizacijsko omrežje 13.380,00 250,00 13.630,00 

SKUPAJ 24.777,00 553,92 25.330,92 

 

Tabela 13: Načrtovan poslovni izid v letu 2018 

 
PLAN 2018 

PRIDHODKI 25.330,92 

ODHODKI 24.880,00 

POSLOVNI IZID 549,08 

 
e) Načrtovan poslovni izid GJS odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
Tabela 14: Načrtovan PI GJS v letu 2018 

 
PLAN 2018 

PRIDHODKI 46.859,91 

ODHODKI 45.480,00 

POSLOVNI IZID 1.379,91 

 
Pripravila: Gerenčer Jožef, Gjerkeš Stanko 


