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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
Občina Trebnje namerava zamenjati vodovodne cevovode na šestih odsekih po dolini 
Temenice, in sicer na relaciji od Krtine do vodohrana VH Velika Loka ter od tam proti 
Veliki Loki, Štefanu pri Trebnjem in Trebnjemu, kjer se trasa zaključi na Kidričevi 
ulici pri odcepu za Paradiž. Predvidena je tudi obnova vodovodnega cevovoda od 
Gasilskega doma Trebnje do Bencinskega servisa Trebnje za varno vodooskrbo v smeri 
Trebanjskega gradu, Benečije in Odrge. 
 
Na navedenih vodovodnih cevovodih se zaradi dotrajanosti pogosto pojavljajo 
okvare, katerih posledica so prekinitve dobave pitne vode, vodovodni sistem pa ima 
velike vodne izgube, zaradi katerih je treba sedaj načrpati veliko več vode, kot bi je 
bilo treba, prav tako pa je v sušnih obdobjih sedaj slabša varnost in zanesljivost 
vodooskrbe. Vodovodni cevovodi so azbestnocementni in imajo premajhno 
zmogljivost, ki ne omogoča obnov in širitev sekundarnih omrežij za nekatere vasi 
vzdolž trase. Predmetni vodovod je del vodovodnega sistema, ki vodo zagotavlja tudi 
delom občin Mirna Peč, Mirna in Mokronog-Trebelno, zato ima veliko število okvar za 
posledico negativni vpliv tudi na vodooskrbo teh občin.  
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo Javni poziv za predložitev 
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. V okviru tega 
razpisa bo moč pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.   
 
Občina se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom pridobiti nujno potrebna 
finančna sredstva za sofinanciranje investicije. 
 
Obravnavana investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in je namenjena 
zagotovitvi nemotene oskrbe s pitno vodo. 
  
Glavne tehnične značilnosti investicije so: 

− zamenjava vodovodnega cevovoda na odseku V-1 Krtina – VH Velika Loka 100 
m³ v dolžini 838,67 m s cevovodom iz NL DN 200, 

− zamenjava vodovodnega cevovoda na odseku V-2 VH Velika Loka 100 m³ - 
Kamni Potok v dolžini 1.972,66 m s cevovodom iz NL DN 150, 

− zamenjava vodovodnega cevovoda na odseku V-3 Kamni Potok – Štefan v 
dolžini 1.525,17 m s cevovodom iz NL DN 150, 

− zamenjava vodovodnega cevovoda na odseku V-4 Trebnje (Pristava – Rimska 
cesta) v dolžini 993,70 m s cevovodom iz NL DN 150, 

− zamenjava vodovodnega cevovoda na odseku V-5 Trebnje (Trubarjeva ulica – 
Kidričeva ulica) v dolžini 403,81 m s cevovodom iz NL DN 150 ter 

− zamenjava vodovodnega cevovoda na odseku V-6 Gasilski dom Trebnje – 
Bencinski servis Trebnje v dolžini 392,05 m s cevovodom iz NL DN 100. 

 
Izvedbena dela bodo zaključena septembra 2014. 
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1.1. Predstavitev investitorja 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:    Občina Trebnje 
 
Naslov:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
� (07) 34 81 100  E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si  
 
� (07) 34 81 131 
 
Župan:    Alojzij Kastelic 
 
Matična številka:   5882958 
 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133 
 
Odgovorna oseba investitorja: župan Alojzij Kastelic 
 
 
Predstavitev občine 
 
Občina Trebnje leži na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Na vzhodu 
meji na občini Mirna in Mokronog-Trebelno, na jugu na občini Mirna Peč in 
Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri 
Litiji in Litija. 
  
Na celotnem območju občine Trebnje je 1. julij 2013 živelo 12.076 prebivalcev, od 
tega 6.154 moških in 5.922 žensk. Površina občine znaša 163,32 km², središče občine 
pa je naselje Trebnje, ki je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega 
toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in avtocesti Ljubljana - 
Novo mesto. 
 
Nekateri pomembnejši nosilci gospodarske dejavnosti so Trimo, d.d., Akripol, d.d. 
Trebnje, Rem d.o.o., TEM Čatež, d.d. in Bartog d.o.o. Trebnje. 
 
Glavne naravne znamenitosti občine so Temeniška dolina, ponori reke Temenice pri 
Ponikvah ter Velika in Mala jama. Nekatere najbolj znane kulturne znamenitosti 
občine pa so Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Jurjeva domačija, Baragova 
rojstna hiša, Spominska soba 1. kongresa protifašistične ženske zveze v Dobrniču, 
Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja v Trebnjem, Trebanjski grad, Graščina Mala 
Loka, Razvaline gradu Kozjak, Obeležje 15. poldnevnika, Spomenik 
osamosvojitvenemu boju na Medvedjeku in Toplar Florijan. 
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1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:    Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 

 
� (07) 39-35-700  E-mail: blaz.malensek@espri.si 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto 
 
Transakcijski račun: SI56 0297 0001 2424 119 
 
Odgovorna oseba:  Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
 
Predstavitev podjetja 
 
Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo: 

− programov opremljanja stavbnih zemljišč, spremljajočih odlokov in vsega, kar 
je povezano s komunalnim prispevkom, 

− investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ, CBA), 
− poslovnih načrtov in  
− ekonomskih analiz.  
 

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na občinskem svetu ali prijavo 
na državni ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim 
svetovanjem.  
 
Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in je 
obvezna za vse občine pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah 
za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja. 
 
Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje naročen produkt, pri 
čemer reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, 
šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, 
objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.). 
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1.3. Namen in cilji investicijskega projekta 
 
 
Namen investicije je vlaganje v oskrbo s pitno vodo. 
 
 
Cilj investicije je zamenjava vodovodnih cevi na vodovodnem sistemu Trebnje, in 
sicer z vgradnjo skupaj 6.126,06 m novih cevi, ki obsega:  

− izvedbo odseka V-1 Krtina – VH Velika Loka 100 m³ v dolžini 838,67 m iz NL 
DN 200, 

− izvedbo odseka V-2 VH Velika Loka 100 m³ - Kamni Potok v dolžini 1.972,66 m 
iz NL DN 150, 

− izvedbo odseka V-3 Kamni Potok – Štefan v dolžini 1.525,17 m iz NL DN 150, 
− izvedbo odseka V-4 Trebnje (Pristava – Rimska cesta) v dolžini 993,70 m iz NL 

DN 150, 
− izvedbo odseka V-5 Trebnje (Trubarjeva ulica – Kidričeva ulica) v dolžini 

403,81 m iz NL DN 150 in  
− izvedbo odseka V-6 Gasilski dom Trebnje – BS Trebnje v dolžini 392,05 m iz 

NL DN 100. 
 
 

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan novembra 2013.  
 
Ta investicijski program se od dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
razlikuje v investicijski vrednosti, saj je Občina Trebnje v obdobju med izdelavo obeh 
dokumentov pridobila ponudbe izvajalcev izvedbenih del, pri čemer je najugodnejša 
ponudba znižala prvotno ocenjeno vrednost. Dokumenta se razlikujeta tudi v finančni 
konstrukciji, saj bosta vira zaradi znižanja vrednosti prispevala manj sredstev za 
realizacijo investicije, prav tako pa je sofinanciranje s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj 
izračunano tudi ob upoštevanju finančne vrzeli. Tehnične karakteristike investicije, 
časovni načrt in druge predpostavke ostajajo nespremenjene. Sicer pa ta investicijski 
program v skladu z metodologijo investicijo podrobneje obravnava. 
 
V dokumentu identifikacije so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske 
dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tem investicijskem 
programu. 
 
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: 
 
Varianta 0: investicija se ne izvede 
Varianta 1: investicija se izvede 
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Varianta 0 
 
V kolikor se investicije ne bi izvedlo, bi ostal vodovodni sistem na obravnavanih 
odsekih dotrajan in iz spornih azbestnocementnih cevi, še vedno bi prihajalo do 
pogostih okvar, vodovod bi imel še naprej velike vodne izgube in kot tak ne bi 
zagotavljal varne vodooskrbe.  
 
Brez investicije bi ostalo vzdrževanje teh odsekov vodovoda finančno bolj 
obremenjujoče od enako dolgih, enako obremenjenih in ustrezno funkcionalnih 
odsekov, prav tako bi morala Komunala Trebnje d.o.o. zaradi vodnih izgub za 
vodooskrbo območja investicije še naprej črpati večje količine pitne vode od količin, 
ki jih območje potrebuje. 
 
Brez zamenjave vodovodnih cevi, bi še naprej prihajalo do neučinkovite izrabe 
naravnega vira (pitne vode). 
 
V primeru variante 0, ne bi prišlo do povečanja zmogljivosti transportnih cevovodov 
proti Trebnjemu in proti Benečiji, zaradi česar ne bi bila omogočena obnova in širitev 
sekundarnih omrežij, ki se nahajajo ob trasi. 
 
Neizvedba investicije pomeni, da bi območje z vidika komunalne opremljenosti 
stagniralo, prebivalci odvisni od obravnavanih cevovodov pa bi imeli slabše pogoje 
bivanja od prebivalcev, ki imajo ustrezno funkcionalen vodovod.   
 
 
Varianta 1 
 
Obnovljeni transportni vodovod bo 400 uporabnikom izboljšal pogoje bivanja, saj bo 
zagotovil nemoteno oskrbo s pitno vodo ter zagotavljal požarno varnost. 
 
Zaradi zmanjšanja velikih vodnih izgub bo investicija omogočila učinkovitejšo izrabo 
naravnih virov, odstranjene bodo okolju neprijazne azbestnocementne cevi ter 
izboljšana kapaciteta vodovodnih cevovodov, da bodo ti omogočali obnovo in širitev 
sekundarnih omrežij za posamezne vasi vzdolž trase.  
 
Z investicijo se bo pocenilo tudi vzdrževanje vodovodnega sistema. 
 
Obravnavana investicija je del celovite in enotne rekonstrukcije vodovodnega 
sistema Trebnje.  
 
Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko 
izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. 
 
 
Vrednost investicije 
 
Stroški izvedbenih del so bili v dokumentu identifikacije investicijskega projekta 
podani na podlagi projektantske ocene iz projekta PZI, ki ga je decembra 2012 
izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.  
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Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje so bili v dokumentu identifikacije 
ocenjeni na 3 % vrednosti vseh izvedbenih del na prav toliko so bili ocenjeni tudi 
stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vesebino projekta. 
Davek na dodano vrednost od storitev strokovnega nadzora gradnje in od storitev 
zunanjih izvajalcev ni povračljiv, kar pomeni, da sodi med stroške investicije, ni pa 
upravičen strošek. 
 
Že v dokumentu identifikacije investicijskega dokumenta je bilo predvideno, da se 
bo občina prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. 
Glede na to, da v času izdelave dokumenta identifikacije razpis še ni bil objavljen, 
še ni bilo poznano, kateri stroški bodo opredeljeni kot upravičeni ter kakšen bo 
časovni okvir, v katerem lahko nastajajo. Iz previdnosti so bili kot upravičeni stroški 
opredeljeni samo stroški izvedbenih del, stroški storitev strokovnega nadzora in 
stroški storitev zunanjih izvajalcev, ne pa tudi stroški nepovračljivega davka na 
dodano vrednost. 
 
Tabela: Dinamika izvajanja celotne investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in 
tekočih cenah, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega 
projekta (v EUR) 
 

Postavka v letu 2014 Delež 

1. Izvedbena dela 1.112.903,71 93,18% 

2. Strokovni nadzor 33.387,11 2,80% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 33.387,11 2,80% 

4. Nepovračljivi DDV - 22 % (na # 2 in 3) 14.690,33 1,23% 

Skupaj 1.194.368,26 100,00% 

 
 
Tabela: Informativna dinamika izvajanja investicije vključno s povračljivim DDV, (ta 
sicer ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah, kot je bila navedena v 
dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR) 
 

Postavka v letu 2014 Delež 

1. Izvedbena dela 1.112.903,71 77,33% 

2. Strokovni nadzor 33.387,11 2,32% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 33.387,11 2,32% 

Skupaj brez DDV 1.179.677,93 81,97% 

Nepovračljivi DDV - 22 % (na # 2 in 3) 14.690,33 1,02% 

Povračljivi DDV - 22 % (na # 1) 244.838,82 17,01% 

Skupaj 1.439.207,08 100,00% 
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Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah, kot je 
bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR) 
 

Postavka v letu 2014 Delež 

1. Izvedbena dela 1.112.903,71 94,34% 
2. Strokovni nadzor 33.387,11 2,83% 
3. Storitve zunanjih izvajalcev 33.387,11 2,83% 

Skupaj 1.179.677,93 100,00% 
 
 
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
2.1. Cilj investicije 
 
 
Cilj investicije je zamenjava vodovodnih cevi na vodovodnem sistemu Trebnje, in 
sicer z vgradnjo skupaj 6.126,06 m novih cevi, ki obsega:  

− izvedbo odseka V-1 Krtina – VH Velika Loka 100 m³ v dolžini 838,67 m iz NL 
DN 200, 

− izvedbo odseka V-2 VH Velika Loka 100 m³ - Kamni Potok v dolžini 1.972,66 m 
iz NL DN 150, 

− izvedbo odseka V-3 Kamni Potok – Štefan v dolžini 1.525,17 m iz NL DN 150, 
− izvedbo odseka V-4 Trebnje (Pristava – Rimska cesta) v dolžini 993,70 m iz NL 

DN 150, 
− izvedbo odseka V-5 Trebnje (Trubarjeva ulica – Kidričeva ulica) v dolžini 

403,81 m iz NL DN 150 in  
− izvedbo odseka V-6 Gasilski dom Trebnje – BS Trebnje v dolžini 392,05 m iz 

NL DN 100. 
 
Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov. Po tem javnem razpisu bo treba v sklopu ciljev investicijske 
operacije določiti tudi učinke in rezultate1. 
 
 
Učinki obravnavane operacije so: 

− dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 6,126 
 
 

                                                           
1 Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se 
mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 
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Rezultati obravnavane operacije, ki bodo dosežen najkasneje 2 leti po zaključku le-
te so: 

− število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 400 
 

 
2.2. Spisek strokovnih podlag 
 
 
Splošna zakonodaja 
 

− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.  60/2006, 
54/2010), 

− Uredba o okrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), 
− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 

50/2013). 
 
 
Strokovne podlage za izvedbo investicije 
 

− projekt PGD »Zamenjava vodovodnih cevi na odsekih: Krtina – VH Velika Loka 
(DN 200), VH Velika Loka – Štefan – Trebnje (DN 150), odcep za BS Trebnje 
(DN 100), št. projekta 13–1227/V, PNZ d.o.o., Ljubljana, december 2012, 

− projekt PZI »Zamenjava vodovodnih cevi na odsekih: Krtina – VH Velika Loka 
(DN 200), VH Velika Loka – Štefan – Trebnje (DN 150), odcep za BS Trebnje 
(DN 100), št. projekta 13–1227/V, PNZ d.o.o., Ljubljana, december 2012, 

− vodno soglasje, št. 35507-3807/2012-4, ki ga je 31. januarja 2013 izdala 
Agencija RS za okolje. 

 
 
2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante 
 
 
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: 
 

− varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in  
− varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«. 

 
 
Varianta 0 
 
V primeru, da do investicije ne bi prišlo, se transportnega cevovoda po dolini 
Temenice, in sicer na relaciji od Krtine do VH Velika Loka ter od tam proti Veliki 
Loki, Štefanu pri Trebnjem in Trebnjemu, kjer se trasa zaključi na Kidričevi ulici ter 
cevovoda od Gasilskega doma Trebnje do Bencinskega servisa Trebnje ne bi obnovilo, 
kar pomeni, da bi cevovod ostal takšen kot je, in sicer iz okoljsko neustreznega 
materiala (azbest-cement), netesen ter z dotrajanimi armaturami in objekti na 
cevovodu. 
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Še vedno bi prihajalo do pogostih okvar, vodovod bi imel še naprej velike vodne 
izgube (med 15 % in 50 %) in kot tak ne bi zagotavljal varne vodooskrbe.  
 
Brez investicije bi ostalo vzdrževanje teh odsekov vodovoda finančno bolj 
obremenjujoče od enako dolgih, enako obremenjenih in ustrezno funkcionalnih 
odsekov, prav tako bi morala Komunala Trebnje d.o.o. zaradi vodnih izgub za 
vodooskrbo območja investicije še naprej črpati večje količine pitne vode od količin, 
ki jih območje potrebuje. 
 
Brez zamenjave vodovodnih cevovodov, bi še naprej prihajalo do neučinkovite izrabe 
naravnega vira (pitne vode). 
 
V primeru variante 0, ne bi prišlo do povečanja zmogljivosti transportnih cevovodov 
proti Trebnjemu in proti Benečiji, zaradi česar ne bi bila omogočena obnova in širitev 
sekundarnih omrežij, ki se nahajajo ob trasi. 
 
 
Varianta 1 
 
Obravnavana investicija je del celovite in enotne rekonstrukcije vodovodnega 
sistema Trebnje.  
 
Z realizacijo investicije bo po dolini Temenice ter v smeri proti Benečiji omogočena 
trajna, vzdržna, ekonomična in varna vodooskrba, s čimer bo izboljšana kakovost 
bivalnega okolja in omogočen nadaljnji razvoj območja. 
 
Z obnovo transportnega cevovoda bo izboljšana učinkovitost izrabe vode, saj bo 
zmanjšana možnost pojava okvar in odpravljene sedaj velike vodne izgube. 
 
Tabela: Primerjava obeh variant 
 

Postavka Varianta 0 Varianta 1 

Št. uporabnikov, ki bodo dobili obnovljeno vodovodno omrežje 0 400 

Tehnologija za izvedbo investicijske operacije ni potrebna da 

Finančna konstrukcija  ni potrebna zaprta 

Vplivi na okolje negativni pozitivni 

Število neposredno zaradi investicije novo zaposlenih 0 0 

Vpliv na razvoj naselij, kjer poteka obnovljeni vodovod  stagnacija 
lažja možnost 

razvoja 

 
 
Izbor variante 
 
Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in 
organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. 
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2.4. Navedba odgovornih oseb 
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je: 
 
Blaž Malenšek, izdelovalec investicijskega programa 
 
Espri d.o.o. 
Novi trg 11 
8000 Novo mesto 
 
tel.: (07) 39-35-700; e-pošta: blaz.malensek@espri.si  
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 
 
Andrej Bogataj, odgovorni projektant 
 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65 
1000 Ljubljana 
 
tel.: (01) 58-96-500; e-pošta: pnz@pnz.si 
 
 
Odgovorna vodja za izvedbo investicijskega projekta: 
 
Alojzij Kastelic, župan 
 
Občina Trebnje        
Goliev trg 5 
8210 Trebnje 
 
tel.: (07) 34-81-100; e-mail: obcina-trebnje@trebnje.si 
 
 
2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo 
 
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve 
 
Investitor je Občina Trebnje. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1. Za projekt 
ne obstaja posebna organizacijska rešitev. Za izvedbo investicije je odgovoren župan 
Alojzij Kastelic, posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo pa vodi Stanko Gojkovič, 
ki bo skrbel tudi za tehnično koordinacijo projekta med izvajalci del in občino.  
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2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev 
 
Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.  
 
 
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti 

 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina 
predvideva, da bo investicijsko operacijo realizirala v letu 2014. Podroben časovni 
načrt je podan v naslednji tabeli. 
 
Tabela: Časovni načrt investicijske operacije 
 

Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Projektna dokumentacija / že izdelana 

2. Objava javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje / januar 2014  

3. Pravnomoč. sklep o izboru izvajalca gradbenih del / februar 2014 

4. Sklenitev pogodbe z izvajalcem gradbenih del / 

marec 2014 (oziroma 
odvisno od pridobitve 
sklepa o sofinanciranju) 

5. Izvedba  marec 2014 september 2014 

6. Nadzor gradnje marec 2014 september 2014 

7. Storitve zunanjih izvajalcev marec 2014 september 2014 

8. Posredovanje zahtevka za izplačilo sredstev v 2014 / 30. september 2014 

9. Zaključek vseh aktivnosti investicije / december 2014 

10. Doseženi vsi cilji operacije / 1. september 2016 

 
 
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije 
 
Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija: 
 

1. projekt PGD »Zamenjava vodovodnih cevi na odsekih: Krtina – VH Velika Loka 
(DN 200), VH Velika Loka – Štefan – Trebnje (DN 150), odcep za BS Trebnje (DN 
100), št. projekta 13–1227/V, PNZ d.o.o., Ljubljana, december 2012, 

2. projekt PZI »Zamenjava vodovodnih cevi na odsekih: Krtina – VH Velika Loka 
(DN 200), VH Velika Loka – Štefan – Trebnje (DN 150), odcep za BS Trebnje (DN 
100), št. projekta 13–1227/V, PNZ d.o.o., Ljubljana, december 2012, 

3. dokument identifikacije investicijskega projekta »Zamenjava cevovoda na 
vodovodu Trebnje – dolina Temenice«, Espri d.o.o., Novo mesto, november 
2013. 

 
 
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja 
 
Po zaključku investicijskih del bo z vodovodnim omrežjem upravljalo javno podjetje 
Komunala Trebnje d.o.o. 
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2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije 
 
 
Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe, 
pridobljene po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo. 

 
2. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni na 3 % vrednosti vseh 

izvedbenih del. Davek na dodano vrednost od storitev strokovnega nadzora 
gradnje ni povračljiv, kar pomeni, da sodi med stroške investicije, ni pa 
upravičen strošek. 

 
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino 

projekta so s strani strokovne službe Občine Trebnje ocenjeni na 3 % vrednosti 
izvedbenih del. Tudi davek na dodano vrednost od storitev zunanjih izvajalcev 
ni povračljiv in je strošek investicije. 

 
4. Vsi stroški so preračunani na cene januar 2014 in so navedeni v EUR. 
 
5. Tekoče cene so enake stalnim, saj bodo izvedbena dela zaključena v manj kot 

letu dni, in sicer najkasneje septembra 2014. 
 
6. Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana 
investicija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova vodovoda). 

 
7. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in 

sofinanciranje  priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 
za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja od datuma 
objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od 13. 12. 2013 
dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve 
DIIP. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški investicije z izjemo davka 
na dodano vrednost. 

 
8. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 in priporočili Ministrstva za finance 
povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni 
konstrukciji in med viri financiranja. V nadaljevanju dokumenta prikazujemo 
tudi informativno tabelo vrednosti investicije in virov financiranja tudi s 
povračljivim DDV, dejansko pa se kot vsi stroški investicije šteje vrednost brez 
povračljivega DDV. 
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Tabela: Vsi stroški investicije brez povračljivega DDV (ni strošek investicije) v stalnih 
in tekočih cenah  
 

Postavka 
Stalne in tekoče 
cene v EUR Delež 

1. Izvedbena dela 649.111,96 93,18% 
2. Strokovni nadzor 19.473,36 2,80% 
3. Storitve zunanjih izvajalcev 19.473,36 2,80% 
4. Nepovračljivi DDV - 22 % (na # 2 in 3) 8.568,28 1,23% 
Skupaj 696.626,96 100,00% 

 
 
Tabela: Informativna vrednost investicije vključno s povračljivim DDV (ta sicer ni 
strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne in tekoče 
cene v EUR Delež 

1. Izvedbena dela 649.111,96 77,33% 
2. Strokovni nadzor 19.473,36 2,32% 
3. Storitve zunanjih izvajalcev 19.473,36 2,32% 
Skupaj brez DDV 688.058,68 81,97% 
Nepovračljivi DDV - 22 % (na # 2 in 3) 8.568,28 1,02% 
Povračljivi DDV - 22 % (na # 1) 142.804,63 17,01% 

Skupaj 839.431,59 100,00% 
 
 
Tabela: Vrednost vseh upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne in tekoče 
cene v EUR Delež 

1. Izvedbena dela 649.111,96 94,34% 
2. Strokovni nadzor 19.473,36 2,83% 
3. Storitve zunanjih izvajalcev 19.473,36 2,83% 

Skupaj 688.058,68 100,00% 
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Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije (se pravi brez povračljivega DDV) 
v stalnih in tekočih cenah 
 

Vir financiranja 
Stalne in tekoče 
cene v EUR 

 
Delež 

Občina Trebnje 124.857,81 17,92% 

MGRT (ESRR) 571.769,15 82,08% 

Skupaj 696.626,96 100,00% 
 
 
Tabela: Viri financiranja upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Vir financiranja 
Stalne in tekoče 
cene v EUR 

 
Delež 

Občina Trebnje 116.289,53 16,90% 

MGRT (ESRR) 571.769,15 83,10% 

Skupaj 688.058,68 100,00% 
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2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov 
 
 
Izračuni kažejo, da je investicija likvidna v celotni svoji življenjski dobi. 
 
Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja 
se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za 
investicijo v obnovo vodovodnih cevovodov, zaradi česar upravljavec vodovodnega 
omrežja ne bo generiral dodatnih prihodkov, imel pa bo le nekaj prihranka, je to 
razumljivo in pričakovano. 
 
Rezultati finančnih kazalnikov investicije so: 

− neto sedanja vrednost je negativna in znaša -681.046 EUR, 
− interna stopnja donosnosti pri danih vhodnih podatkih ni izračunljiva oziroma 

je negativna, 
− relativna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -0,9776. 

 
Rezultati finančne analize so glede na investicijo v okoljsko infrastrukturo 
pričakovano negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo praktično vsi nedenarni 
vidiki le-te.  
 
Glavni razlogi za obnovo cevovodov so, da bodo imeli prebivalci v dolini Temenice in 
dela Trebnjega varno vodooskrbo, da bo območje postalo požarno varnejše in da se 
bodo izboljšali pogoji bivanja. 
 
Z zamenjavo sedaj dotrajanih azbestnocementnih cevovodov se bo zmanjšala 
možnost okvar na vodovodnem sistemu, zmanjšale se bodo sedaj velike vodne izgube 
(med 15 % in 50 %), s čimer bo omogočena učinkovitejša izraba vode.   
 
Obnovljeni vodovod bo pozitivno vplival na razvoj in poseljenost naselij, na katera 
tangira, saj bo z izboljšanjem kapacitete vodovodnih cevovodov omogočena obnova 
in širitev sekundarnih omrežij za posamezne vasi vzdolž obnovljene trase. 
 
Ker je obravnavani vodovod del vodovodnega sistema, ki vodo zagotavlja tudi delom 
občin Mirna Peč, Mirna in Mokronog-Trebelno, bo imela investicija pozitiven vpliv na 
vodooskrbo teh občine oziroma pozitiven regionalni vpliv. 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za 
premišljeno operacijo z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo 
menimo, da je izvedba le-te smiselna in upravičena. 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU 
 
3.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:    Občina Trebnje 
 
Naslov:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
 
� (07) 34 81 100  E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si  
 
� (07) 34 81 131 
 
 
Župan:    Alojzij Kastelic 
 
Matična številka:   5882958 
 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133 
 
Odgovorna oseba investitorja: župan Alojzij Kastelic 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv:    Espri d.o.o. 
 
Naslov:   Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
� (07) 39-35-700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto 
 
Transakcijski račun: SI56 0297 0001 2424 119 
 
Odgovorna oseba:  Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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3.3. Navedba upravljavca 
 
 
Naziv:    Komunala Trebnje d.o.o. 
 
Naslov:   Goliev trg 9, 8210 Trebnje 
 
 
� (07) 34 81 260  E-pošta: uprava@komunala-trebnje.si 
 
� (07) 34 81 282 
 
 
Direktor:    Stanko Tomšič 
 
Matična številka:   5243858 
 
Identifikacijska številka:  SI96907436 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. Ljubljana 
 
Transakcijski račun:  SI56 0297 1001 8688 039 
 
Odgovorna oseba upravljavca: direktor Stanko Tomšič 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 
4.1. Analiza sedanjega stanja 
 
V preteklih letih je Občina Trebnje izvedla številne rekonstrukcije in izboljšave na 
vodovodnem sistemu Trebnje, ki se napaja iz vrtine Radanja vas. Izvedena je bila 
nova vrtina Bratnica, zgrajena sta bila dva nova 500 m³ vodohrana, prvi na 
Medvedjeku in drugi nad Trebnjim (VH Pekel), zamenjan je bil glavni transportni 
cevovod na dveh odsekih med VH Medvedjek in VH Pekel in obnovljen vodovod, ki 
oskrbuje Suho krajino, in sicer cevovod od VH Velika Loka v smeri juga proti Suhi 
krajini vse do Knežje vas, zamenjanih pa je bilo tudi nekaj drugih dotrajanih 
vodovodnih odsekov. 
 
Celoten sistem se z vodo oskrbuje iz vrtine v Radanji vasi. V letu 2000 je bila 
aktivirana nova vrtina v Radanji vasi s kapaciteto 45 l/s, vendar pa je kapaciteta 
padla na 39 l/s, prav tako pa se je pričel preko dovoljene mejne vrednosti pojavljati 
desetilatrazin. Zaradi občasne prekoračene koncentracije desetilatrazina je morala 
mnenje podati komisija za pitno vodo pri Inštitut za varovanje zdravja RS, ki je 
ugotovila, da ugotovljene koncentracije te snovi ne predstavljajo nevarnosti za 
zdravje ljudi in da omejevanje uporabe pitne vode ni smiselno. Prav tako so ocenili, 
da trenutno ni mogoče drugače oskrbeti prebivalstva s pitno vodo. 
 
Območje investicije se s pitno vodo oskrbuje iz dveh sistemskih vodohranov VH 
Medvedjek (stari in novi) prostornine 120 m³ in 500 m³ in VH Velika Loka prostornine 
100 m³. Vodohran Medvedjek je glavni sistemski vodohran, v katerega se prečrpava 
voda iz Radanje vasi in iz katerega se neposredno ali posredno preko vmesnih 
vodohranov napajajo vsi ostali vodohrani na vodovodnem sistemu Trebnje. Vodohran 
Velika Loka se napaja iz vodohrana Medvedjek in oskrbuje območje zahodno in 
severno od naselja Trebnje ter območje Suhe krajine vzhodno od Stehanje vasi in 
Volčje Jame. 
 
Iz vodohrana Medvedjek so speljane štiri vodovodne veje, in sicer glavni tranzitni 
cevovod proti VH Pekel DN 250 in DN 300 mm, vodovodna veja proti VH Velika Loka 
(v nadaljevanju odsek V-1), tlačni cevovod proti VH Medvedjek - visoka cona in 
vodovodna veja, ki oskrbuje območje Suhe krajine zahodno od Stehanje vasi in Volčje 
Jame. 
 
Iz vodohrana Medvedjek – zgornja cona se oskrbujejo Medvedjek, višje ležeči objekti 
Velikega Gabra in Mali Gaber. Iz vodohrana Velika Loka pa se napajata dve vodovodni 
veji. Ena poteka vzdolž doline Temenice do Trebnjega (v nadaljevanju odseki V-2, 
V-3, V-4 in V-5), druga pa oskrbuje območje Suhe krajine vzhodno od Stehanje vasi 
in Volčje Jame. 
 
Z obravnavana investicijo je predvidena zamenjava cevovodov po dolini Temenice, 
in sicer na relaciji od Krtine do VH Velika Loka ter od tam proti Veliki Loki, Štefanu 
pri Trebnjem in Trebnjemu, kjer se trasa zaključi na Kidričevi ulici pri odcepu za 
Paradiž. Predvidena je tudi obnova cevovoda od gasilskega doma do bencinskega 
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servisa Trebnje za oskrbo s pitno vodo v smeri Trebanjskega gradu, Benečije in 
Odrge. 
 
Na obstoječih vodovodnih cevovodih, ki so predvideni za zamenjavo, se zaradi 
dotrajanosti pogosto pojavljajo okvare, katerih posledica so pogoste prekinitve 
dobave pitne vode, vodovodni sistem pa ima velike vodne izgube (približno 15 % do 
50 %). Zaradi velikih vodnih izgub je treba sedaj načrpati veliko več vode, kot bi je 
bilo potrebno, prav tako pa je v sušnih obdobjih sedaj slabša varnost in zanesljivost 
vodooskrbe. 
 
Obravnavani vodovodni cevovodi so azbestnocementni in kot takšni predstavljajo 
potencialno nevarnost za kontaminacijo, zato jih je treba skladno s splošno sprejetim 
konsenzom zamenjati. 
 
Obravnavanim vodovodnim cevovodom je treba povečati zmogljivost, saj sedanja ne 
omogoča obnovo in širitev sekundarnih omrežij za nekatere vasi vzdolž za obnovo 
predvidene trase. 
 
Predmetni vodovod je del vodovodnega sistema, ki vodo zagotavlja tudi delom 3 
Dolenjskih občin (Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Mirna), zato ima veliko število 
okvar za posledico negativni vpliv na vodooskrbo celotnega navedenega območja. 
 
 
4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
 
Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po 
zagotovitvi nemotene oskrbe s pitno vodo. 
 
Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija so: 

− potreba po trajni, vzdržni, ekonomični in varni vodooskrbi (odprava motenj v 
oskrbi) za vse prebivalce, ki se oskrbujejo iz obravnavanih cevovodov, 

− potreba po požarni varnosti, 
− potreba po zmanjšanju vodnih izgub na zakonsko dovoljeno raven (pod 25 %), 

ki je predpisana z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), 
− potreba po zaščiti okolja z zamenjavo okoljsko spornih azbestnocementnih 

cevi, 
− potreba po zmanjšanju možnosti okvar, 
− potreba po izboljšanju kapacitete cevovodov, da bodo ti omogočali obnovo in 

širitev sekundarnih omrežij za posamezne vasi vzdolž obnovljene trase, 
− potreba po razvoju območja, 
− potreba po višjem komunalnem standardu in 
− potreba po izboljšanju življenjskih pogojev tamkajšnjih prebivalcev. 

 
Prav tako bo investicija pozitivno vplivala na poseljenost območja, ki tangira na 
obravnavani vodovod. 
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4.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi 
dokumenti 
 
 
Strategija razvoja Slovenije 
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna 
strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. 
Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod točko skladnejši 
razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno 
samooskrbo s hrano«. 
 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 
Investicija je skladna z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007 – 2013 
oziroma 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007 – 2013 »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo »Regionalni 
razvojni programi« in v okviru te vsebinskega področja »okoljska infrastruktura«. 
Prav tako je investicija skladna s strateškimi smernicami Evropske skupnosti za 
kohezijo, ki zahtevajo obravnavo bistvene potrebe za naložbe v infrastrukturo, zlasti 
v konvergentnih regijah, zaradi uskladitve z okoljsko zakonodajo na področjih voda, 
odpadkov, zraka in varovanja narave. 
 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013  
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 
predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki določa 
neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike 
Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in EU. 
Investicija je skladna s poglavjem Oskrba s pitno vodo. 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s 4. ciljem 
»Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij« ter 4.3. težnjo 
»Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno 
opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih, storitvenih dejavnosti ter 
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.« Hkrati je projekt skladen tudi z 12. 
ciljem »Varstvo okolja« in težnjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne infrastrukturne 
opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne 
naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).« 
 
Regionalni razvojni program JV Slovenije 2007 – 2013 (RRP) 
Investicija je ravno tako skladna z Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije 
2007 – 2013 (RRP), kjer je pod točko okolje, prostor in infrastruktura tudi cilj: 
»učinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljšanje komunalne 
opremljenosti«. 
 
Načrt razvojnih programov občine Trebnje 
Investicija je opredeljena tudi v Načrtu razvojnih programov občine Trebnje. 
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Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 
Z izvedbo DRP se bo investiralo v razvoj Slovenije. Iz državnega proračuna, proračuna 
EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov bo povečan kapital in njegova 
učinkovitost ter s tem zagotovljena dolgoročna konkurenčnost ter obstanek na trgu. 
V tem smislu sta cilja DRP:  

− povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital,   
− povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti 

življenja in trajnostne rabe naravnih virov. 
 
Obravnavana investicija je skladna s peto razvojno-investicijsko prioriteto Državnega 
razvojnega programa 2007-2013 »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega 
razvoja«, saj je ta med drugim stremi k izboljšanju kakovosti življenja in vzpostavitvi 
učinkovite okoljske infrastrukture. 
 
Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki 
temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, 
varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti 
okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.  
 
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 
Investicija je usklajena z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007-2013, 
in sicer je iz poglavja 5. »Strategija NSRO« moč razbrati, da ima razvojno-
investicijska prioriteta »ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«, kamor spada 
obravnavana investicija glede na »upravičenost« prioritete za dostop do financiranja 
iz različnih finančnih virov EU visoko prioriteto za financiranje iz ESRR.  
 
 
 
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
 
Obravnavani vodovodni sistem za upravljavca Komunalo Trebnje d.o.o. ne bo 
generiral nobenih dodatnih prihodkov, saj bodo v sklopu investicije le zamenjani 
obstoječi vodovodni cevovodi, zaradi česar ne bo prišlo do priključevanja novih 
uporabnikov.  
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6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 
 
Obravnavana investicija je del celovite in enotne rekonstrukcije vodovodnega 
sistema Trebnje.  
 
Za obravnavno investicijo je podjetje PNZ d.o.o. izdelalo projekt PZI, po katerem v 
nadaljevanju poglavja povzemamo tehnične podrobnosti obnove vodovoda. 
 
Obravnavana investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in je namenjena 
zagotovitvi nemotene oskrbe s pitno vodo ima pa tudi regionalni pomen, saj je 
obravnavani transportni cevovod del vodovodnega sistema, ki z vodo oskrbuje še 3 
Dolenjske občine. 
 
Z investicijo bodo obstoječe azbestnocementne cevi zamenjane s cevmi NL DN 200, 
DN 150 in DN 100, in sicer na šestih odsekih v skupni dolžini 6.126,06 m. 
 
Odseki od 1 do 5 sestavljajo transportno oskrbovalni cevovod, ki iz Medvedjeka preko 
VH Velika Loka transportira vodo v Trebnje, sproti pa oskrbuje še naselja vzdolž 
doline Temenice.  
 
Za vse odseke velja, da se bodo nanje priključili vsi obstoječi stranski odcepi. Prav 
tako so na vodovodu predvidene vse potrebne armature, zaščite, oznake idr. 
 
 
Odsek V-1, Krtina – VH Velika Loka 
 
Obnova vodovoda se bo pričela pri obstoječem na zahodni strani naselja Krtina. Iz 
smeri Medvedjeka je do tam cevovod že obnovljen z NL DN 200 mm. Trasa cevovoda 
bo najprej prečkala občinsko cesto, nato pa se bo po desni strani vozišča občinske 
ceste približala križišču s cesto na Čatež. Pred križiščem se bo obrnila desno in se 
spustila proti Temenici. Vodotok in takoj za tem še železniško progo v km 102,685 
bo prečkala pod pravim kotom, po prehodu gozdnega kolovoza pa se bo dvignila v 
gozd. Pred VH Velika Loka se bo trasa končala s priključkom na cev, ki vodi v 
vodohran. 
 
Celotna dolžina odseka V-1 bo znašala 838,67 m oziroma zaradi vzpetin morda še 
nekoliko več, obnovljeni vodovod pa bo iz cevi NL DN 200 mm.  
 
 
Odsek V-2, VH Velika Loka – Kamni Potok 
 
Zamenjava cevi na obravnavanem odseku se bo pričela pred VH Velika Loka. Tam je 
v okviru suhokrajnskega vodovoda že predviden razdelilni jašek. Trasa se bo nato po 
gozdu in travnikih spustila do naselja Velika Loka. Hišo, pod katero poteka obstoječi 
vodovod, bo nova trasa zaobšla po južni strani in se nato usmerila po asfaltni cesti 
proti jugu, nato zavila levo in pod pravim kotom prečkala Temenico, ki na tem 
območju redno poplavlja. Na desnem bregu Temenice se bo usmerila proti javni poti 
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in po njej prišla do lokalne ceste 426501 Velika Loka – Korenitka. Na tem mestu se 
bodo na vodovod navezali vse stranske veje in sekcijski zasuni. 
 
Trasa bo nato zavila proti vzhodu, proti državni cesti R3-1457 Moravče – Čatež – 
Trebnje. Pri tem bo prečkala poplavno področje Temenice in železnico v km 101,712. 
Na križišču lokalne ceste v Veliki Loki in državne ceste R3-1457 Moravče – Čatež – 
Trebnje, se bo trasa obrnila v desno in prvih 58 m potekala po robu vozišča na mestu 
obstoječega vodovoda. Trase na tem mestu ni mogoče umakniti iz vozišča zaradi 
obcestne pozidave. Takoj, ko se bo lahko, se bo vodovod umaknil iz vozišča ter po 
kmetijskih površinah potekal med R3 in železniško progo proti Kamnemu Potoku. 
 
Pred zaključkom trase bo ta pod pravim kotom prečkala tudi vodotok Kodeljevec. 
 
Vodovod se bo zaključil na mestu, kjer je bil leta 2012 del cevovoda že zamenjan 
zaradi izgradnje kanalizacije. 
 
Celotna dolžina tega odseka bo znašala 1.972,66 m oziroma zaradi vzpetin še 
nekoliko več, obnovljeni vodovod pa bo iz cevi NL DN 150 mm. 
 
 
Odsek V-3, Kamni Potok – Štefan 
 
Trasa se bo pričela na južnem koncu odseka, ki je bil že zamenjan v Kamnem Potoku. 
Trasa bo prečkala vodotok Kamni potok pod pravim kotom. Nato bo trasa potekala 
vseskozi zahodno od državne ceste R3-1457 Moravče – Čatež – Trebnje, vendar pa se 
cesti ne bo približala razen zadnjih 153 m, ko bo zaradi trase potekala v bankini 
ceste. V Štefanu se bo približala križišču državnih cest R3-1457, R3-1160 in R3-1161 
ter prečkala R3-1160 pod pravim kotom v zaščitni cevi. 
 
Vodovod bo nato potekal vseskozi proti Trebnjemu po južni strani ceste R3-1611 
Štefan pri Trebnjem – Trebnje, izven vozišča te ceste. Ta odsek se bo zaključil v 
Štefanu pri hišni št. 34, kjer je bil pred osmimi leti vodovod že obnovljen. 
 
Celotna dolžina tega odseka bo znašala 1.525,17 m oziroma zaradi vzpetin še 
nekoliko več, obnovljeni vodovod pa bo iz cevi NL DN 150 mm. 
 
 
Odsek V-4, Trebnje (Pristava – Rimska cesta) 
 
Gre za najzahtevnejši odsek zamenjave cevi na območju Pristave in Rimske ceste do 
križišča s Trubarjevo ulico. Celotna dolžina obnove bo znašala približno 1 km in bo 
potekala vzdolž urbaniziranih površin. Pri tem bo trasa 3-krat pod pravim kotom 
prečkala regionalno cesto R3 650-1160 Štefan pri Trebnjem – Trebnje ter bo na 
odseku na Rimski cesti v dolžini 125 m potekala v samem vozišču. Trasa bo prav tako 
pod pravim kotom prečkala neimenovani vodotok, ki izvira pod zaselkom Pekel. 
 
Novi cevovod NL DN 150 mm bo dolg 993,70 m. Zaradi izredne gostote komunalnih 
vodov je predvideno, da se bo ta del vodovoda obnavljal po odsekih natanko v trasi 
obstoječega vodovoda z dvostranskim napajenjem. 
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Odsek V-5, Trebnje (Trubarjeva ulica – Kidričeva ulica) 
 
Na odseku V-5 bodo zamenjane cevi na delu Trubarjeve ulice ter nato po vzhodni 
strani šole po parku vse do uvoza ceste Paradiž na Kidričevo ulico. Na tem uvozu se 
bo na severni strani pri obstoječih zasunih obnova končala. 
 
Celotna dolžina obravnavanega odseka bo znašala 403,81 m, obnovljeni vodovod pa 
bo iz cevi NL DN 150 mm. 
 
 
Odsek V-6, Gasilski dom Trebnje – BS Trebnje 
 
Odsek za BS (bencinski servis) Trebnje se bo pričel pri Gasilskem domu Trebnje na 
Rimski cesti. Potekal bo po desnem bregu neimenovanega potoka do železniške 
proge. Železnico bo prečkal v zaščitni cevi v km 97,568. Trasa bo nato potekala po 
poplavnih travnikih Temenice, jo prečkala ter se počasi dvigovala proti državni cesti. 
Državno cesto bo prečkala v zaščitni cevi pod pravim kotom. 
 
Trasa cevovoda se bo zaključila pri NTH pred gostinskim lokalom na BS Trebnje, kjer 
se bodo na njega navezali vsi obstoječi odcepi. 
 
Novi cevovod NL DN 100 mm bo dolg 392,05 m. 
 
 
Tabela: Preglednica vseh odsekov 

 

Oznaka 
odseka 

Odsek 
Obstoječi material 
in premer cevi 

(mm) 

Novi material in 
premer cevi 

(mm) 
Dolžina (m) 

V-1 Krtina – VH Velika Loka AC DN 200 NL DN 200 838,67 
V-2 VH Velika Loka – Kamni Potok AC DN 150 NL DN 150 1.972,66 
V-3 Kamni Potok – Štefan AC DN 150 NL DN 150 1.525,17 
V-4 Trebnje (Pristava – Rimska) AC DN 150 NL DN 150 993,70 
V-5 Trebnje (Trubarjeva – Kidričeva) AC DN 150 NL DN 150 403,81 
V-6 Gas. dom Trebnje – BS Trebnje AC DN 80 NL DN 100 392,05 

Skupaj 6.126,06 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH 
 
7.1. Upravljanje in vzdrževanje vodovoda 
 
 
Investicija ne predvideva novih zaposlitev, saj bodo vzdrževalna dela na vodovodu 
opravljali obstoječi delavci upravljavca vodovoda, Komunale Trebnje d.o.o. 
 
 
7.2. Kadrovska sposobnost vlagatelja 
 
 
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Trebnje, odgovorna oseba investitorja pa 
je župan Alojzij Kastelic.  
 
Posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodi Stanko Gojkovič, uslužbenec Oddelka 
za okolje in prostor na Občini Trebnje, ki bo skrbel tudi za tehnično koordinacijo 
projekta med izvajalci del in občinsko upravo. Stanko Gojkovič, ki ima 19 let delovnih 
izkušenj, je koordiniral že vrsto podobnih projektov, na zadnje projekt »Zamenjava 
cevovodov na primarnem vodovodnem omrežju Trebnje«, ki je bil uspešno realiziran 
ter prav tako sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 
8.1. Izhodišča vrednotenja 
 
 
Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe, 
pridobljene po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo. 

 
2. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni na 3 % vrednosti vseh 

izvedbenih del. Davek na dodano vrednost od storitev strokovnega nadzora 
gradnje ni povračljiv, kar pomeni, da sodi med stroške investicije, ni pa 
upravičen strošek. 

 
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino 

projekta so s strani strokovne službe Občine Trebnje ocenjeni na 3 % vrednosti 
izvedbenih del. Tudi davek na dodano vrednost od storitev zunanjih izvajalcev 
ni povračljiv in je strošek investicije. 

 
4. Vsi stroški so preračunani na cene januar 2014 in so navedeni v EUR. 
 
5. Tekoče cene so enake stalnim, saj bodo izvedbena dela zaključena v manj kot 

letu dni, in sicer najkasneje septembra 2014. 
 
6. Občina se bo prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana 
investicija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova vodovoda). 

 
7. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in 

sofinanciranje  priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 
za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja od datuma 
objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od 13. 12. 2013 
dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve 
DIIP. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški investicije z izjemo davka 
na dodano vrednost. 

 
8. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 in priporočili Ministrstva za finance 
povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni 
konstrukciji in med viri financiranja. V nadaljevanju dokumenta prikazujemo 
tudi informativno tabelo vrednosti investicije in virov financiranja tudi s 
povračljivim DDV, dejansko pa se kot vsi stroški investicije šteje vrednost brez 
povračljivega DDV. 
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8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah 
 
 
Tabela: Dinamika izvajanja celotne investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in 
tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka v letu 2014 Delež 

1. Izvedbena dela 649.111,96 93,18% 
2. Strokovni nadzor 19.473,36 2,80% 
3. Storitve zunanjih izvajalcev 19.473,36 2,80% 
4. Nepovračljivi DDV - 22 % (na # 2 in 3) 8.568,28 1,23% 

Skupaj 696.626,96 100,00% 
 
 
Tabela: Informativna dinamika izvajanja investicije vključno s povračljivim DDV, (ta 
sicer ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka v letu 2014 Delež 

1. Izvedbena dela 649.111,96 77,33% 
2. Strokovni nadzor 19.473,36 2,32% 
3. Storitve zunanjih izvajalcev 19.473,36 2,32% 

Skupaj brez DDV 688.058,68 81,97% 
Nepovračljivi DDV - 22 % (na # 2 in 3) 8.568,28 1,02% 
Povračljivi DDV - 22 % (na # 1) 142.804,63 17,01% 

Skupaj 839.431,59 100,00% 
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8.3. Ocena investicijske naložbe za upravičene in preostale stroške 
 
 
Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka v letu 2014 Delež 

1. Izvedbena dela 649.111,96 94,34% 
2. Strokovni nadzor 19.473,36 2,83% 
3. Storitve zunanjih izvajalcev 19.473,36 2,83% 

Skupaj 688.058,68 100,00% 
 
 
Tabela: Preostali stroški2 v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne in tekoče 
cene v EUR Delež 

1. Nepovračljivi DDV 8.568,28 5,66% 
2. Povračljivi DDV 142.804,63 94,34% 

Skupaj 151.372,91 100,00% 
 

                                                           
2 Preostali stroški so stroški, ki glede na določila javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 niso upravičeni 
do sofinanciranja. 
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9. ANALIZA LOKACIJE 
 
 
Investicija se bo izvedla v občini Trebnje, ki leži na stičišču alpskega, dinarskega in 
panonskega sveta. Na severovzhodu meji na občino Mirna, na vzhodu na občino 
Mokronog-Trebelno, na jugovzhodu na občino Mirna Peč, na jugu na občino 
Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri 
Litiji in Litija. 
 
Z investicijo bodo zamenjani vodovodni cevovodi po dolini Temenice, in sicer na 
relaciji od Krtine do VH Velika Loka ter od tam proti Veliki Loki, Štefanu in 
Trebnjemu, kjer se bo trasa zaključila na Kidričevi ulici pri odcepu za Paradiž.  
 
Obnovljen bo tudi cevovod od Gasilskega doma Trebnje do BS Trebnje, s čimer bo 
urejeno napajanje v smeri Trebanjskega gradu, Benečije in Odrge. 
 
Slika: Lokacija občine Trebnje 

 
Vir: Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, www.geopedia.si, november 2013. 
 
Zamenjava vodovodnih cevovodov bo potekala po naslednjih zemljiščih: 
 
Vodovod V–1: 
Vodovod V-1 bo potekal po zemljiščih s parcelnimi št. 1066/4, 70/5, 70/4, 72, 48, 
60, 1127/4, 66/1, 1128, 80, 1071/1, 81, 1139, 83/1, 83/2, vse k.o. Mali Videm ter 
201/1, 193/4, 1058/1, 193/1, 193/3, vse k.o. Velika loka. 
 
Vodovod V–2: 
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Obnovljeni vodovod V-2 bo potekal po zemljiščih s parcelnimi št. 244/1, 199/1, 
1058/1, 191/3, 216, 192, 178/1, 178/2, 215/1, 189/1, 173/4, 181, 1058/2, 1073/1, 
63/11, 63/10, 63/4, 63/5, 1040/6, 73/6, 73/4, 73/1, 1074/1, 74/5, 1047, 74/9, 
74/8, 76/2, 94/1, 89/4, 1080, 89/3, 89/2, 89/1, 1081, 97/2, 100/2, 1047, vse k.o. 
Velika loka ter 959/5, 1027/1, 595/1, 596/2, vse k.o. Štefan. 
 
Slika: Lokacija investicije (odebeljeno so prikazani odseki vodovoda, ki bodo z 
obravnavano investicijo obnovljeni) 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, www.geoprostor.net/piso/, november 2013. 
 
Vodovod V–3: 
Trasa vodovoda V-3 bo potekala po zemljiščih s parcelnimi št. 1328, 598/1, 601/2, 
1286/2, 601/3, 603/1, 1287, 606/1, 501/1, 491, 490/1, 487/2, 1325/1, 476, 480, 
433/1, 433/2, 1335, 435/1, 435/1, 1280, 1252/1, vse k.o. Štefan. 
 
Vodovod V–4: 
Vodovod V-4 bo potekal po zemljiščih s parcelnimi št. 199/3, 199/1, 1252/2, 
1252/15, 224/3, vse k.o. Štefan ter 370, 251/3, 369/25, 47, vse k.o. Trebnje. 
 
Vodovod V–5: 
Obnovljeni vodovod V-5 bo potekal po zemljiščih s parcelnimi št. 51/2, 42/3, 52, 
42/1, 54/3, 62/21, 62/22, 62/23, 384/6, vse k.o. Trebnje. 
 
Vodovod V – 6: 
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Trasa obnovljenega vodovoda V-5 bo potekala po zemljiščih s parcelnimi št. 224/3, 
224/2, 1331, 225/2, 1324/1, vse k.o. Štefan ter 884, 301, 302/2, 304, 364, 307/1, 
vse k.o. Trebnje. 

 
Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013). 
 
 
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
 
Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato 
ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. 
 
Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča: 
 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Z obnovo dotrajanih cevovodov bodo sedaj velike vodne izgube (med 15 % in 50 %) 
odpravljene oziroma močno zmanjšane, kar pomeni, da bo z investicijo dosežena 
učinkovitejša izraba naravnih virov (pitne vode). 
 
 
Okoljska učinkovitost 
 
Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša 
razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih 
posebnosti. 
 
 
Trajnostna dostopnost 
 
Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti z vidika vodooskrbe, saj 
bodo v okviru nje prebivalci območij, ki imajo sedaj motnje pri oskrbi z vodo oziroma 
nimajo zagotovljenih zadostnih količin pitne vode pridobili trajen dostop do pitne 
vode. 
 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje 
 
Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na račun sanacije cevovodov, saj bodo 
zamenjane okoljsko sporne azbestnocementne cevi.  
 
Zmanjšani bodo tudi negativni vplivi na okolje, ki so posledica intervencij ob 
okvarah, povečane porabe energije zaradi velikih vodnih izgub ter dobavljanja vode 
s cisterno ob večjih okvarah oziroma daljšemu izpadu oskrbe s pitno vodo.  
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Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso 
potrebne. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 
 
 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina 
predvideva, da bo investicijo v celoti realizirala v letu 2014. Podroben časovni načrt 
je podan v naslednji tabeli. 
 
Tabela: Časovni načrt investicije 
 

Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Projektna dokumentacija / že izdelana 

2. Objava javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje / januar 2014  

3. Pravnomoč. sklep o izboru izvajalca gradbenih del / februar 2014 

4. Sklenitev pogodbe z izvajalcem gradbenih del / 

marec 2014 (oziroma 
odvisno od pridobitve 
sklepa o sofinanciranju) 

5. Izvedba  marec 2014 september 2014 

6. Nadzor gradnje marec 2014 september 2014 

7. Storitve zunanjih izvajalcev marec 2014 september 2014 

8. Posredovanje zahtevka za izplačilo sredstev v 2014 / 30. september 2014 

9. Zaključek vseh aktivnosti investicije / december 2014 

10. Doseženi vsi cilji operacije / 1. september 2016 

 
 
Organizacija vodenja 
 
Vodenje investicije bo organizirano tako, da bo omogočalo kakovostno delo in kar se 
da učinkovito izvedbo investicijske operacije. 
 
Za izvedbo investicije je odgovoren župan Alojzij Kastelic, posamezne aktivnosti v 
zvezi z investicijo vodi Stanko Gojkovič, uslužbenec Oddelka za okolje in prostor na 
Občini Trebnje, ki bo skrbel tudi za tehnično koordinacijo projekta med izvajalci del 
in občinsko upravo. Stanko Gojkovič, ki ima 19 let delovnih izkušenj in je že 
koordiniral vrsto podobnih projektov, tudi investicijo »Zamenjava cevovoda na 
primarnem vodovodnem omrežju Trebnje«, ki je bila prav tako sofinancirana iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

  
 
Analiza izvedljivosti 
 
V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih 
mejnikov v projektu.  
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Tabela: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicijske operacije 
 
Ključni mejniki  Trajanje  
Priprava 

Investicijska dokumentacija  že izdelana 
Projektna dokumentacija  že izdelana 
Sklenitev pogodbe o sofinanciranju  odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju  
Sklep o izboru izvajalca gradbenih del februar 2014  
Izstavitev zahtevkov za nepovratna sredstva najkasneje do 30. septembra 2014 
Izvedba 

Gradnja vse aktivnosti bodo zaključene najkasneje v 
septembru 2014 

Nadzor nad gradnjo  v času izvajanja gradbenih del 
Tehnični pregledi in uporabna dovoljenja  v roku 1 meseca po izgradnji  
Predaja objekta v upravljanje konec leta 2014  
Analiza izvajanja   
Poročilo o izvajanju investicije  mesečno v času gradnje (marec 2014 – september 

2014) 
Poročila o učinkih projekta  v okviru letnega poročila upravljavca 
Doseženi vsi cilji investicije 1. septembra 2016 

 
 
Javna naročila  
 
Vsa predvidena večja dela so bila oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-
2). Ostale storitve bodo oddane izbranim ponudnikom skladno z zakonodajo po 
postopku javnih naročil male vrednosti. 
 
 
Poročilo o izvajanju investicije  
 
Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja 
investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o izvajanju 
investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od 
predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa 
zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med izvajanjem.  
 
 
Poročilo o spremljanju učinkov  
 
Poročilo o spremljanju učinkov investicije pripravi upravljavec za spremljanje 
kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. Upravljavec pošlje poročilo 
investitorju, da ga ta preuči ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne 
potrebne ukrepe. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja 
ekonomske dobe projekta. 
 
 



 

ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU TREBNJE – DOLINA TEMENICE 
  
 

 

 

INVESTICIJSKI PROGRAM                                                                                 43 
 

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  
 
12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah 
 
 
Tabela: Dinamika financiranja investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Leto 
Vsi stroški invest. (brez 
povračljivega DDV) v EUR 

Stroški investicije vključno 
s povračljivim DDV 

Upravičeni stroški 
investicije 

2014 696.626,96 839.431,59 688.058,68 
 
 
12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah 
 
 
Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: 
 
a) Proračuna Občine Trebnje: 

 
Občina Trebnje predvideva, da bo morala za realizacijo investicije prispevati 17,92 
% vseh stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah, ostala sredstva pa bo skušala 
pridobiti na javnem razpisu za sofinanciranje investicij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.  
 
 
b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni 

razvoj): 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo javni razpis za 
sofinanciranje investicij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov. V okviru tega razpisa bo moč pridobiti nepovratna 
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.   
 
Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje  
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, 
se s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj lahko sofinancira 
največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije, najmanj 15% (razliko) 
celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za vsak upravičeni 
strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov.  
 
Pri izračunu deleža sofinanciranja je treba upoštevati tudi najvišji znesek EU 
sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli.  
 
Občina Trebnje se bo prijavila na omenjeni javni razpis in skušala pridobiti 
571.769,15 EUR oziroma 83,10 % vseh upravičenih stroškov.  
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Opomba: 
Povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga v skladu s Pomembnimi navodili 
vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256 in priporočili Ministrstva za 
finance ne prikazuje med viri financiranja. V nadaljevanju poglavja zgolj 
informativno prikazujemo tudi tabelo virov financiranja s povračljivim DDV. 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije (brez povračljivega DDV) po letih 
v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja v letu 2014 Delež 

Občina Trebnje 124.857,81 17,92% 

MGRT (ESRR) 571.769,15 82,08% 

Skupaj 696.626,96 100,00% 
 
 
Tabela: Informativna navedba virov financiranja investicije vključno s povračljivim 
DDV, ki ni strošek investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja v letu 2014 Delež 

Občina Trebnje 267.662,44 31,89% 

MGRT (ESRR) 571.769,15 68,11% 

Skupaj 839.431,59 100,00% 
 
 
Tabela: Vira financiranja vseh upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in 
tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja v letu 2014 Delež 

Občina Trebnje 116.289,53 16,90% 

MGRT (ESRR) 571.769,15 83,10% 

Skupaj 688.058,68 100,00% 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 
 
13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov 
 
 
Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč: 
 

1. Glede na to, da gre v primeru obravnavane investicijske operacije za okoljsko 
infrastrukturo, določamo amortizacijsko dobo na 30 let. Ta doba je enaka 
časovnemu obdobju, ki je po delovnem dokumentu 4 (metodološki priročnik 
za izdelavo analize stroškov in koristi) priporočeno za področje »oskrba z vodo 
in okolje«. 

 
2. Vodovod za upravljalca Komunalo Trebnje d.o.o. generira prihodek, vendar 

pa zaradi obravnavane investicije ne bo prišlo do dodatnega prihodka, saj gre 
v primeru obravnavane investicijske operacije le za zamenjavo dotrajanih 
cevovodov, zaradi česar ne bo prišlo do priključevanja novih uporabnikov na 
vodovodni sistem.  

 
3. Sedaj so na obravnavanih odsekih zaradi starih in dotrajanih cevi, ki pogosto 

pokajo znatne vodne izgube. Komunala Trebnje d.o.o., ki upravlja z 
vodovodom, ocenjuje, da znaša na obravnavanem odseku strošek odpravljanja 
okvar na letni ravni in povišana poraba električne energije kot posledica 
vodnih izgub in s tem povezane večje količine prečrpavanja 1.234 EUR letno. 
Po obnovitvi sistema tega stroška ne bi smelo biti več, kar ocenjujemo kot 
prihranek investicije. 

 
4. Komunala Trebnje d.o.o. ocenjuje, da zaradi investicije na obstoječem delu 

vodovodnega sistema ne bo nobenih dodatnih stroškov. 
 

5. Kot začetek obratovanja operacije je upoštevan 1. oktober 2014, saj bo 
investicija zaključena septembra 2014. 
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Tabela: Ocena prihodkov in stroškov  
 

Leto 

Operativni 
stroški 

poslovanja 

Operativni 
prihodki iz 
poslovanja 

Prihranek zaradi 
obnovljenih 

vodov Amortizacija Razlika 

2013     0,00 
2014 0,00 0,00 308,50 5.805,22 -5.496,72 
2015 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2016 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2017 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2018 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2019 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2020 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2021 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2022 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2023 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2024 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2025 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2026 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2027 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2028 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2029 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2030 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2031 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2032 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2033 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2034 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2035 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2036 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2037 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2038 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2039 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2040 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2041 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2042 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2043 0,00 0,00 1.234,00 23.220,90 -21.986,90 
2044 0,00 0,00 925,50 17.415,67 -16.490,17 

Skupaj    696.626,96  
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13.2. Likvidnostni tok 
 
 
Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so upoštevani vsi 
stroški investicije brez povračljivega DDV. 
 
Tabela: Likvidnostni tok  
 

Leto 

Prih. 
iz 

posl. Viri financ. 
Ostanek 
vrednosti 

SKUPAJ 
PRILIVI Viri financ. 

Prihranek 
pri str. 
vod. 

Str. 
obrat. 

SKUPAJ 
ODLIVI 

NETO 
PRILIV 

2013 0 0  0 0 0 0 0 0 
2014 0 696.627  696.627 696.627 -309 0 696.318 309 
2015 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2016 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2017 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2018 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2019 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2020 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2021 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2022 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2023 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2024 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2025 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2026 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2027 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2028 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2029 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2030 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2031 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2032 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2033 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2034 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2035 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2036 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2037 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2038 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2039 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2040 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2041 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2042 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2043 0   0  -1.234 0 -1.234 1.234 
2044 0   0 0   -926 0 -926 926 

Skupaj  696.627 0  696.627       
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13.3. Finančni tok 
 
 
Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za dobo tridesetih let 
ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov.  
 
Tabela: Finančni tok 
 

Leto Priliv Odliv3 Neto priliv 
2013 0 0 0 
2014 0 696.318 -696.318 
2015 0 -1.234 1.234 
2016 0 -1.234 1.234 
2017 0 -1.234 1.234 
2018 0 -1.234 1.234 
2019 0 -1.234 1.234 
2020 0 -1.234 1.234 
2021 0 -1.234 1.234 
2022 0 -1.234 1.234 
2023 0 -1.234 1.234 
2024 0 -1.234 1.234 
2025 0 -1.234 1.234 
2026 0 -1.234 1.234 
2027 0 -1.234 1.234 
2028 0 -1.234 1.234 
2029 0 -1.234 1.234 
2030 0 -1.234 1.234 
2031 0 -1.234 1.234 
2032 0 -1.234 1.234 
2033 0 -1.234 1.234 
2034 0 -1.234 1.234 
2035 0 -1.234 1.234 
2036 0 -1.234 1.234 
2037 0 -1.234 1.234 
2038 0 -1.234 1.234 
2039 0 -1.234 1.234 
2040 0 -1.234 1.234 
2041 0 -1.234 1.234 
2042 0 -1.234 1.234 
2043 0 -1.234 1.234 
2044 0 -926 926 

 
 

                                                           
3 V tabeli finančnega toka prikazujemo v življenjski dobi investicije negativni odliv, saj pomeni 
prihranek s finančnega vidika negativni strošek. Zaradi obnovljenih cevovodov ne bo dodatnih prilivov, 
bodo pa manjši odlivi, saj se bodo na obravnavanih odsekih znižali stroški odprave okvar, nižji pa bodo 
tudi stroški črpanja vode.  
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI 
 
14.1. Finančna ocena  
 
Finančna ocena investicije je negativna. Tak rezultat je pričakovan, saj je 
investicijska vrednost sanacije cevovodov visoka, zaradi zamenjave pa bo imel 
upravljavec le nekaj prihranka pri stroških odprave defektov na cevovodih in pri 
stroških električne energije zaradi manjše količine prečrpane vode, ne bo pa 
generiral nobenega dodatnega prihodka.  
 
Sicer koristi družbenega okolja presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z 
investicijo.  
 
Zaradi izvedbe investicije se bodo izboljšali bivalni pogoji, saj bodo prebivalci 
oziroma naselja v dolini Temenice, ki tangirajo na vodovod dobila zadostne količine 
pitne vode. 
 
Na obnovljenih odsekih se bodo bistveno zmanjšale sedaj velike vodne izgube, zaradi 
česar bo omogočena učinkovitejša izraba vode, prav tako bodo zamenjane okoljsko 
sporne azbestnocementne cevi. 
 
Z investicijo bo izboljšana kapaciteta vodovodnih cevovodov, da bodo ti omogočali 
obnovo in širitev sekundarnih omrežij za posamezne vasi vzdolž obnovljene trase. 
 
Obnovljeni vodovodni sistem bo pozitivno vplival na razvoj doline Temenice in 
Trebnjega, glede na to, da je obravnavani vodovod del vodovodnega sistema, ki vodo 
zagotavlja tudi delom občin Mirna Peč, Mirna in Mokronog-Trebelno, bo imela 
investicija pozitiven vpliv tudi na vodooskrbo teh občin oziroma pozitiven regionalni 
vpliv. 
 
 
14.2. Ekonomska ocena 
 
 
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev 
zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, zdravje, gospodarski in 
splošni razvoj družbe, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja 
ampak tudi na širšo družbo. 
 
Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na določila 
26. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) in 
glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska 
analiza ni potrebna. 
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V tem kontekstu je investicija v obnovo vodovodnega sistema vsekakor pozitivna. 
Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je pozitivnih 
kar nekaj, konkretno: 

− zagotovitev varne vodooskrbe, 
− zmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju (učinkovitejša izraba naravnih 

virov), 
− zagotovitev dimenzij, ki bodo omogočile obnovo in širitev sekundarnih omrežij 

za naselja ob trasi transportnega vodovoda, 
− zaščita okolja (zamenjava azbestnocementnih cevi, manj intervencij zaradi 

težav pri oskrbi z vodo), 
− izboljšanje požarne varnosti, 
− zmanjšanje možnosti okvar na vodovodu, 
− izboljšanje kakovosti bivalnega okolja,  
− in še mnogi drugi pozitivni učinki. 

 
 
14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 
 
14.3.1.  Doba vračanja investicijskih sredstev 
 
Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije in prihranke zaradi 
zamenjave dotrajanih cevovodov, se investicija investitorju ne povrne v življenjski 
dobi. Glede na to, da gre za investicijo v obnovo vodovodnega sistema, ki za 
upravljavca ne bo generiral dodatnih prihodkov, je to razumljivo in pričakovano. 
 
 
14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost 
 
Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso 
življenjsko dobo diskontirani s 7 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. 
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Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije 
 

Leto 
Neto 
priliv 

Kumulativa 
neto prilivov 

Diskontni 
faktor 

Diskontirani neto 
denarni tok 

2013 0 0 1,0700 0 
2014 -696.318 -696.318 1,0000 -696.318 
2015 1.234 -695.084 0,9346 1.153 
2016 1.234 -693.850 0,8734 1.078 
2017 1.234 -692.616 0,8163 1.007 
2018 1.234 -691.382 0,7629 941 
2019 1.234 -690.148 0,7130 880 
2020 1.234 -688.914 0,6663 822 
2021 1.234 -687.680 0,6227 768 
2022 1.234 -686.446 0,5820 718 
2023 1.234 -685.212 0,5439 671 
2024 1.234 -683.978 0,5083 627 
2025 1.234 -682.744 0,4751 586 
2026 1.234 -681.510 0,4440 548 
2027 1.234 -680.276 0,4150 512 
2028 1.234 -679.042 0,3878 479 
2029 1.234 -677.808 0,3624 447 
2030 1.234 -676.574 0,3387 418 
2031 1.234 -675.340 0,3166 391 
2032 1.234 -674.106 0,2959 365 
2033 1.234 -672.872 0,2765 341 
2034 1.234 -671.638 0,2584 319 
2035 1.234 -670.404 0,2415 298 
2036 1.234 -669.170 0,2257 279 
2037 1.234 -667.936 0,2109 260 
2038 1.234 -666.702 0,1971 243 
2039 1.234 -665.468 0,1842 227 
2040 1.234 -664.234 0,1722 212 
2041 1.234 -663.000 0,1609 199 
2042 1.234 -661.766 0,1504 186 
2043 1.234 -660.532 0,1406 173 
2044 926 -659.607 0,1314 122 
Skupaj    -681.046 

 
Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je 
v tem primeru negativna, konkretno znaša -681.046 EUR. 
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14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti 
 
Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna 
neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z 
diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega 
projekta. 
 
Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v 
življenjski dobi, finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je 
negativna.  
 
 
14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost 
 
Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo 
vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša 
RNSV -0,9776. 
 
 
14.4. Izračun ekonomskih kazalnikov 
 
 
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju družbe. 
Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v 
finančni analizi. 
 
V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo 
težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko 
verodostojno ocenili eksternalije.  
 
Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša urejena vodovodna 
infrastruktura so:  

− pozitiven vpliv na okolje (učinkovitejša izraba vode, zamenjava 
azbestnocementnih cevi),  

− izboljšanje zdravja tamkajšnjih prebivalcev – čista, pitna voda iz javnega 
vodovoda (manj odsotnosti z dela, manj stroškov zdravstvenih storitev),  

− požarna varnost (boljša zaščita prebivalcev in lastnine v primeru požara), 
− izboljšanje komunalnega in posledično tudi življenjskega standarda, 
− možnost razvoja območja (vodovodni cevovodi bodo po investiciji takšnih 

zmogljivosti, da bo možno posodabljati in širiti sekundarna omrežja, ki se 
nahajajo ob trasi), 

− dvig vrednosti tamkajšnjih nepremičnin  
− idr. 

 
Eksterne koristi obravnavane investicije je težko ovrednotiti. Glede na pomen, ki ga 
ima urejena vodovodna infrastruktura na kvaliteto življenja tamkajšnjih prebivalcev, 
ocenjujemo, da znaša letna dodana vrednost oziroma letne eksterne koristi 10 % 
vrednosti investicije. 
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Eksterni stroški, ki bodo nastajali so ocenjeni na približno desetino višine družbenih 
koristi. To so  oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev. 
 
Popravni faktor za investicijske stroške, s katerimi preoblikujemo tržne cene v 
popravljene, obračunske cene določamo na 0,9, kar utemeljujemo s tem, da cene 
izvajalcev del vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja 
tudi za prodajalce materiala za vgradnjo. 
 
Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta 
stopnja – skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške 
vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v 
finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni. 
 
V našem primeru izbiramo družbeno diskontno stopnjo, ki je enaka finančni diskontni 
stopnji, to je 7 %. 
 
 
Tabela: Tabela skupnih koristi in stroškov investicijske operacije 
 
Postavka kor.f. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Neto prilivi iz poslovanja  0 0 0 0 0 0 
2.Skupne koristi eksternalij:  0 17.416 69.663 69.663 69.663 69.663 
Skupne koristi od invest.  0 17.416 69.663 69.663 69.663 69.663 
3. Neto odlivi iz poslovanja  0 -309 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 
4. Zunanji eksterni stroški  0 1.742 6.966 6.966 6.966 6.966 
5. Investicijski stroški  0,9 0 619.253     
Skupaj stroški iz investicije   0 620.686 5.732 5.732 5.732 5.732 
Neto denarni tok  0 -603.270 63.930 63.930 63.930 63.930 
diskontni faktor  1,0700 1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 
diskontiran neto denarni tok  0 -603.270 59.748 55.839 52.186 48.772 

 
Postavka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 
2.Skupne koristi eksternalij: 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 
Skupne koristi od invest. 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 
3. Neto odlivi iz poslovanja -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 
4. Zunanji eksterni stroški 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 
5. Investicijski stroški         
Skupaj stroški iz investicije 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 
Neto denarni tok 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 
diskontni faktor 0,7130 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 
diskontiran neto denarni tok 45.582 42.600 39.813 37.208 34.774 32.499 30.373 
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Postavka 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 
2.Skupne koristi eksternalij: 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 
Skupne koristi od invest. 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 
3. Neto odlivi iz poslovanja -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 
4. Zunanji eksterni stroški 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 
5. Investicijski stroški         
Skupaj stroški iz investicije 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 
Neto denarni tok 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 
diskontni faktor 0,4440 0,4150 0,3878 0,3624 0,3387 0,3166 0,2959 
diskontiran neto denarni tok 28.386 26.529 24.793 23.171 21.655 20.239 18.915 

 
Postavka 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 
2.Skupne koristi eksternalij: 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 
Skupne koristi od invest. 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 69.663 
3. Neto odlivi iz poslovanja -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 
4. Zunanji eksterni stroški 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 
5. Investicijski stroški         
Skupaj stroški iz investicije 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 
Neto denarni tok 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 63.930 
diskontni faktor 0,2765 0,2584 0,2415 0,2257 0,2109 0,1971 0,1842 
diskontiran neto denarni tok 17.677 16.521 15.440 14.430 13.486 12.604 11.779 

 
Postavka 2040 2041 2042 2043 2044 
1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 
2.Skupne koristi eksternalij: 69.663 69.663 69.663 69.663 52.247 
Skupne koristi od invest. 69.663 69.663 69.663 69.663 52.247 
3. Neto odlivi iz poslovanja -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -926 
4. Zunanji eksterni stroški 6.966 6.966 6.966 6.966 5.225 
5. Investicijski stroški       
Skupaj stroški iz investicije 5.732 5.732 5.732 5.732 4.299 
Neto denarni tok 63.930 63.930 63.930 63.930 47.948 
diskontni faktor 0,1722 0,1609 0,1504 0,1406 0,1314 
diskontiran neto denarni tok 11.009 10.288 9.615 8.986 6.299 

 
 
Tabela: Rezultati ekonomskih kazalnikov investicije 
 

Kazalnik Rezultat 
Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) 9,97 % 
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) 187.945,50 EUR 
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 1,2717 
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14.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem 
 
 
Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našteli v ekonomski oceni investicije. Narava 
investicije je pač taka, da so nefinančni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih investitor 
zasleduje pri obnovi vodovoda, medtem ko so denarni vidiki pomembni »zgolj« z 
vidika racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, niso pa pobudnik ideje o ureditvi 
vodovoda, niti jih v primeru nemotene oskrbe s pitno vodo ali boljših življenjskih 
pogojev prebivalcev ne moremo (ali pa vsaj zelo težko) ovrednotiti. 
 
 
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 
 
15.1. Analiza tveganj 
 
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih 
dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. 
Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje 
izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, 
družbeno kulturna in druga tveganja). 
 
Glavno tveganje za projekt je tveganje pridobitve finančne pomoči iz zunanjih virov 
(pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj). Brez 
pomoči bi morala financiranje celotne investicije prevzeti občina, tako bi se projekt 
lahko izvedel šele s počasnejšo dinamiko v več letih.  
 
Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za 
nepredvidene dogodke med obnovo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. 
 
Verjetnost teh dogodkov je razmeroma nizka, čeprav mogoča. 
 
 
15.2. Analiza občutljivosti 
 
 
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na 
rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih  
spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba 
izbirati za vsak primer posebej. 
 
V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 

− povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 % ter 
− povečanje in zmanjšanje prihrankov za 5 % in 10 %. 
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Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov 
 
Investicijski stroški / 

sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 
0% -681.046 ni izračunljiva -0,9776 se ne povrne 
+5% -715.878 ni izračunljiva -0,9787 se ne povrne 
+10% -750.709 ni izračunljiva -0,9797 se ne povrne 
-5% -646.215 ni izračunljiva -0,9765 se ne povrne 
-10% -611.384 ni izračunljiva -0,9751 se ne povrne 

 
 
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe prihranka 
 

Prihranek / 
sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% -681.046 ni izračunljiva -0,9776 se ne povrne 
+5% -680.267 ni izračunljiva -0,9765 se ne povrne 
+10% -679.488 ni izračunljiva -0,9754 se ne povrne 
-5% -681.825 ni izračunljiva -0,9788 se ne povrne 
-10% -682.604 ni izračunljiva -0,9799 se ne povrne 

 
 
Z analizo ugotavljamo, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo 
investicijske vrednosti. To je razumljivo, saj gre za investicijo v vodovodni sistem, 
ki ne bo generiral dodatnega prihodka, imel bo le prihranek zaradi kvalitetnejših 
cevovodov, ki ne bodo pokali. Poleg tega je vrednost investicije v vodovodni sistem 
visoka v primerjavi s prihrankom v življenjski dobi (letni prihranek znaša zgolj 0,18 
% investicijske vrednosti v stalnih in tekočih cenah). 
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
 
Investicija v obnovo vodovoda je gledano s finančnega vidika negativna, kar je 
povsem razumljivo glede na dejstvo, da gre za razmeroma visoko investicijo, zaradi 
katere pa bo iz finančnega vidika pozitiven le prihranek zaradi zmanjšanja stroškov 
odprave defektov in zmanjšanja stroškov električne energije za prečrpavanje. 
 
Investicija je smislena in opravičljiva z vidika nedenarnih učinkov, kateri so praktično 
vsi pozitivni.  
 
Investicija je zlasti pomembna z vidika zagotavljanja varne vodooskrbe za prebivalce 
v dolini Temenice in delu Trebnjega. 
 
Z zamenjavo cevovodov se bo zmanjšala možnost okvar na vodovodnem sistemu, 
zmanjšale se bodo sedaj velike vodne izgube in izboljšala požarna varnost.   
 
Obnovljeni vodovodni sistem bo pozitivno vplival na kakovost bivalnega okolja, prav 
teko bo omogočen nadaljnji razvoj območja, na katerega tangira vodovod, saj bo z 
izboljšanjem kapacitete vodovodnih cevovodov omogočena obnova in širitev 
sekundarnih omrežij za posamezne vasi vzdolž obnovljene trase. 
  
Ker je obravnavani vodovod del vodovodnega sistema, ki vodo zagotavlja tudi delom 
občin Mirna Peč, Mirna in Mokronog-Trebelno, bo imela investicija pozitiven vpliv na 
vodooskrbo teh občin oziroma pozitiven regionalni vpliv. 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za 
premišljeno operacijo z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo 
menimo, da je izvedba te smiselna in upravičena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


