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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel.: 05 72 10 100 /  fax.: 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 17.6.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 
 
 
ZADEVA: Soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, 
kanalizacija, d.o.o., Postojna za nakup novega vozila za fekalije  
 
Obrazložitev 
 
Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna izvaja na območju 
občin Postojna in Pivka javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Prevzem in odvoz odpadne komunalne vode in blata podjetje izvaja z vozilom 
za fekalije Iveco z nadgradnjo Cappellotto in traktorjem s traktorsko cisterno. Na letni ravni 
vozili skupaj prepeljeta več kot 4.500 m3 komunalne odpadne vode in blata.  
Vozilo za fekalije je bilo kupljeno leta 2002, ima prevoženih več kot 480.000 km in je v celoti 
amortizirano. Na vozilu se zaradi dotrajanosti in preobremenjenosti pojavljajo večje ali 
manjše okvare ter pomanjkljivosti, ki jih poskušamo odpraviti v najkrajšem času. Zaradi okvar 
in popravil se ga večkrat ne more uporabljati. Traktor s cisterno pa je manj primeren za 
izvajanje teh del (težji dostop do objektov zaradi slabe okretnosti, manj zmogljiva črpalka, 
manjši doseg črpanja, prevoz dodatnih cevi s še enim vozilom,  nižja hitrost vozila, sesalna 
cev iz krajših segmentov, ki jih je potrebno ročno zlagati, nezmožnost čiščenja kanalizacije, 
slabša kakovost opravljenih storitev…) Zaradi navedenega so se začeli pojavljati zaostanki 
pri odvozu odpadne komunalne vode in blata. Če podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ne bo v 
letu 2020 kupilo dodatnega vozila za fekalije, ne bo moglo več slediti predpisom s področja 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.    
Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna se bo s ciljem 
zagotavljanja kakovostno in v časovnih okvirih opravljene javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode za nakup fekalnega vozila zadolžilo do vrednosti 
250.000,00 €, z ročnostjo odplačevanja do 84 mesecev. 
 
Nakup vozila se bo izvedel preko javnega naročila. 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., 
Postojna mora podjetje pridobiti soglasje Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka 
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, 
kanalizacija, d.o.o., Postojna o najemu posojil. 
Na podlagi 1. odstavka 10. g člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.), se javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod 
pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov. Na podlagi 3. odstavka 10. g člena ZFO-1 izda soglasje občinski svet.   



Občina Pivka  10. seja občinskega sveta 
 

________________________________________________________________________________________ 

10-3 

 
Občinski svet Občine Pivka je na 8. seji Občinskega sveta Občine Pivka sprejel Odlok o 
Proračunu Občine Pivka za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), ki v 11. členu dovoljuje, da 
se posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je Občina Pivka, ter druge pravne osebe, v katerih ima Občina Pivka 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,  lahko v letu 2020 zadolžijo in izdajajo poroštva 
le s soglasjem Občine Pivka pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe 
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Posredni uporabniki 
občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
Občina Pivka, ter druge pravne osebe, v katerih ima Občina Pivka neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, se lahko  v letu 2020 zadolžijo do skupne višine glavnic 300.000,00 €. 

    
Pravna podlaga: 
 
10. g člen Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr.) in 11. člen Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 79/19). 
 
Finančne posledice:  
 
Finančnih posledic za Občino Pivka ne bo, prav tako se na podlagi prvega odstavka 10 g. 
člena Zakona o financiranju občin, izdana soglasja ne štejejo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine. 
 
Predlog sklepa 
 
Občinski svet Občine Pivke daje soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, v višini do 250.000,00 € z ročnostjo odplačevanja do 
84 mesecev, za nakup novega vozila za fekalije. 

 
ŽUPAN 

    Robert Smrdelj, l.r. 
 
 
 

Pripravil: 
David Penko, direktor Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., 
Postojna 
 
 
Priloge: 
Priloga 1: Specifikacije obstoječega vozila za fekalije 
Priloga 2: Opis novega fekalnega vozila        
Priloga 3: Finančna konstrukcija pri nabavi novega vozila za fekalije 
 
Priloga 1: Specifikacije obstoječega vozila za fekalije 
Vozilo Iveco Eurocargo 180 E 24 z nadgradnjo Cappellotto Combi. 



Občina Pivka  10. seja občinskega sveta 
 

________________________________________________________________________________________ 

10-4 

 
Vozilo Iveco Eurocargo 180 E 24 z dvema osema (4x2) je letnik 2002 in ima približno 486 
000 prevoženih kilometrov. Zaradi narave dela (kratke razdalje, dotrajane lokalne ceste, 
vožnja po slabem terenu, čez robnike, po zasebnih zemljiščih, poljskih poteh…) in zaradi 
preobremenjenosti (teža nadgradnje in poln tovor presegata NDM vozila – 11 600 kg masa 
praznega vozila, 18 000 kg NDM) se kljub rednemu vzdrževanju stalno pojavljajo težave z 
okvarami podvozja (pokanje vzmeti in vezi,  trganje vijačnih zvez…), stroški popravil pa so 
vsako leto večji.  
Motor vozila proizvajalca FPT z šestimi cilindri in 240 KM ima okvirno 17 000 + delovnih ur. 
Zaradi dinamične vožnje, razmeroma kratkih razdalj, stalnega nihanja obratov, premajhne 
moči za to NDM in ker pogon nadgradnje zahteva veliko moči, je motor iztrošen in pred 
generalno obnovo.  
Menjalnik vozila proizvajalca Iveco z 9 prestavami (5+4) je bil zaradi stalne 
preobremenjenosti dvakrat zamenjan oziroma tovarniško obnovljen.  
Na šasiji in na nadgradnji vozila se zaradi dela s tekočinami in fekalijami pojavljajo težave z 
rjavenjem, potrebna so bila popravila, da se ohrani konstrukcijska stabilnost vozila. 
Zaradi slabega dostopa do objektov in greznic se pojavljajo nenamerne poškodbe na vozilu 
(ogledala, zgornji deli kabine in nadgradnje, odbijači, pnevmatike) 
Nadgradnja vozila proizvajalca Cappellotto je sestavljena iz cisterne za umazano vodo 
(fekalije) prostornine 7 m3, dveh bočnih cistern za čisto vodo skupne prostornine 2,8 m3 ter 
dveh črpalk za črpanje in čiščenje z visokim tlakom. Na nadgradnji so nameščeni trije cevni 
koluti in sicer kolut s 30 metri sesalne cevi 4 cole za črpanje fekalij, kolut s 100 metri 
visokotlačne cevi 1 cola za čiščenje kanalizacije večjih premerov in kolut s 60 metri 
visokotlačne cevi ½ cole za čiščenje kanalizacije manjših premerov in pranje.  
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Cisterna za odpadno vodo je iz navadne pločevine in je slabše odporna na stik s fekalijami. 
Zaščitni premaz znotraj cisterne je bil dvakrat obnovljen. Pokrov cisterne ima hidravlično 
odpiranje in zaklepanje, pojavljajo se težave z zaklepanjem pokrova in tesnjenjem pokrova 
zaradi dotrajanosti. 

 
Bočne cisterne iz nerjaveče pločevine so bile večkrat varjene zaradi razpok in posledično 
puščanja vode. 
Visokotlačna črpalka Uraca KD 716 z 333 litri na minuto in 170 bari delovnega traka je bila 
delno obnovljena ampak ne dosega več delovnega tlaka oziroma zadovoljivega pretoka 
vode. 
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Na sesalni črpalki Demag WIttig RFW 200 so bili dvakrat zamenjani obrabni deli, pri črpanju 
grezničnih gošč in pri črpanju iz večjih globin ne dosega več polne zmogljivosti, čas črpanja 
se močno podaljša. 
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Priloga 2: Opis novega vozila za fekalije 

 
Ker obstoječe vozilo za fekalije zaradi nadgradnje presega NDM vozila, bi bilo primerno 
nadomestno vozilo 6x2 z zadnjo gibljivo osjo in NDM 26 000 kg, zaradi boljše okretnosti in 
manjšega obračalnega kroga z medosno razdaljo 3 600 mm (3 300mm). 
Motor vozila minimalno 11 000 cm3 in 280 KW, EURO 6 oziroma po aktualnih emisijskih 
normah. Elektronski zavorni sistem z ABS in ASR. Avtomatiziran menjalnik, minimalno 12 
prestav. 
Kabina s tremi sedeži in dovolj prostora za shranjevanje dodatne opreme in oblačil.  
Na vozilu nameščen odgon za pogon nadgradnje, ki omogoča delovanje nadgradnje tudi 
med vožnjo (za čiščenje cestnih požiralnikov ali pranje cest).  
Vozilo opremljeno z vso zakonsko predpisano varnostno in svetlobno opremo, nameščen 
primež, nosilci za orodje in dodatno varnostne stožce, odlagalna mesta za sesalne nastavke 
in zaporne čepe. 
Vzvratna kamera za boljši pregled pri vzvratni vožnji do objekta, kjer se bo izvajalo delo. 
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Cisterna za fekalije iz inoxa prostornine minimalno 7 m3, potencialno 10 m3 zaradi boljšega 
izkoristka vozila pri odvozu fekalij iz oddaljenih naselij. V cisterni nameščen sistem za 
izpiranje dna za lažje čiščenje usedlin. Pokrov cisterne s hidravličnim odpiranjem/zapiranjem 
in varovanjem. Izpust iz cisterne namesto 4 cole 6 col zaradi lažjega praznjenja gošč. 
Bočni rezervoarji za čisto vodo iz inoxa minimalno 3,5 m3 zaradi večje kapacitete pri čiščenju 
kanalizacije na lokacijah, kjer ni možen priklop na hidrant.  Na rezervoarjih nameščen senzor 
minimalnega nivoja za izklop delovanja črpalke in indikator polnosti cisterne – vodni stolpec, 
polnjenje poteka preko hidranta. Pod bočnimi rezervoarji so privarjeni stranski predali za 
shranjevanje opreme in poseben predal z nastavki za shranjevanje šob. 
Zračno hlajena sesalna črpalka Hibon VTB 820 xl ali enakovredna, ni dnevnega vzdrževanja, 
ker ne potrebuje olja za mazanje 

 
Visokotlačna črpalka Uraca KD 718 ali enakovredna. Minimalno 300 litrov na minuto pri tlaku 
200 bar. 

 
 

 
Sesalni kolut s teleskopsko roko in 30 metrov sesalne cevi 4 cole za črpanje odplak preko 
ograj, na slabše dostopnih mestih, za enostavnejše čiščenje cestnih požiralnikov ali črpališč. 
Na teleskopski roki nameščen vitel za dvig bremen iz jaškov ali črpališč. Po isti teleskopski 
roki je speljana tudi visokotlačna cev 1 cola za čiščenje kanalizacije večjih premerov. Kolut 
za omenjeno visokotlačno cev z minimalno 150 metrov cevi je nameščen za kabino vozila. 
Na zadnjem delu vozila nameščen dodaten kolut s hidravličnim navijanjem za dodatnih 30 
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metrov sesalne cevi 4 cole za črpanje fekalij na bolj oddaljenih mestih, ne bo več potrebe po 
prevažanju dodatnih cevi s še enim vozilom na lokacijo. 

  
 
Kolut z visokotlačno cevjo ½«, vsaj 60 metrov, hidravlično vodenje in navijanje, na zadnji 
strani vozila, z možnostjo zasuka koluta za 90 stopinj prečno na vozilo. 
Sistem proti zmrzovanju vode v vozilu za delo pri nižjih temperaturah ali pri močni burji. 
Vse funkcije nadgradnje krmiljene preko daljinskega upravljalca. Ni potrebe po prehajanju od 
vozila do delovnega mesta za krmiljenje in vklop/izklop funkcij. 

 
  
 
SPECIFIKACIJE ZA NOVO VOZILO ZA FEKALIJE 
- Vozilo 6x2 z zadnjo gibljivo osjo 
- Razdalja med prednjo in drugo osjo max: 3600 mm (3300mm) 
- Originalen odgon za nadgradnjo (možnost delovanja nadgradnje med vožnjo) 
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- Cisterna za odplake 7 m3 (10,5 m3) iz inox pločevine 
- Hidravlično odpiranje in kipanje cisterne z možnostjo izpiranja notranjosti cisterne 
- Izpust 6 col z reducirko na 4 cole 
- Prikaz nivoja z kazalcem in plovcem v notranjosti (opcija vodni stolpec) 

 
- Cisterna za čisto vodo vsaj 4 m3 (lahko več) 
- Indikator polnosti cisterne – vodni stolpec 
- Polnjenje preko c spojke (hidrant) 
- Senzor minimalnega nivoja za izklop delovanja črpalke 
- Stranski predali za shranjevanje opreme, poseben predal z nastavki za shranjevanje 

šob 

 
- Sesalna črpalka Hibon VTB 820 xl ali enakovredna 
- Visokotlačna črpalka Uraca KD 718 ali enakovredna 

 
- Sesalni kolut s teleskopsko roko in vitlom za dvig bremen 
- Dodaten kolut na zadnji strani cisterne z dodatno sesalno cevjo, hidravlično navijanje 
- Kolut z visokotlačno cevjo 1« vsaj 150 metrov, hidravlično navijanje in vodenje, 

nameščen na sprednjem delu, cev speljana skupaj z sesalno cevjo preko teleskopske 
roke 

- Kolut z visokotlačno cevjo ½«, vsaj 60 metrov, hidravlično vodenje in navijanje, na 
zadnji strani vozila, z možnostjo zasukanja koluta za 90 stopinj prečno na vozilo 
 

- Vse funkcije nadgradnje krmiljene preko daljinskih komand 
- Sistem proti zmrzovanju 
- Omarica za shranjevanje obleke in škornjev 
- Rezervoar za umivanje rok s toplo vodo 
- Primež in nosilci za kramp, lopato, stožce 
- Odlagalni nosilec za kovinski nastavek sesalne cevi 
- Vzvratna kamera 

 
OPCIJE 
- Pretočna črpalka 
- Pralna letev za čiščenje cest 
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Priloga 3: Finančna konstrukcija pri nabavi novega vozila za fekalije 
 
 

   znesek v eur 
ocenjena vrednost novega vozila za fekalije z ddv 360.000,00 
polog  110.000,00 
    
vrednost zadolžitve - glavnica 250.000,00 
    
način financiranja finančni leasing 
trajanje leasinga 84 mesecev 
    

Kovod Postojna, d.o.o. ne potrebuje poroštva Občine Postojna in Občine Pivka. Nabava novega 
vozila za fekalije bo financirana iz prihodkov, ki bodo ustvarjeni z opravljanjem javne službe. 
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OBČINA PIVKA    (predlog) 
OBČINSKI SVET 
 
 
Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-
ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr.), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 
77/00, 24/01, 110/05, 52/07,  54/10 in 111/13) in Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 79/19), je Občinski svet Občine Pivka, na svoji redni ________.seji, 
dne __________ sprejel naslednji   
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Pivke daje soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, v višini do 250.000,00 eur z ročnostjo odplačevanja 
do 84 mesecev, za nakup novega vozila za fekalije. 
 

2. člen 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
Številka:   
Pivka,  
 
 
 Župan  
                Robert Smrdelj, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo:  

1. Kovod Postojna, d.o.o.  
2. Skupni organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 

v Kovod Postojna, d.o.o.  
3. Arhiv občinskega sveta, tu  

 


