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1 UVODNO POJASNILO 
 
 
Predmet obravnavanega projekta so vlaganja v okoljsko infrastrukturo – oskrbo s pitno vodo. 
Predvidena investicija bo zajemala izgradnjo  vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica. V okviru 
vodovodnega sistema bo zgrajenih 9,132 km cevovodov, črpališče z vrtino Zabrdje, črpališče z vrtino 
in vodno akumulacijo Praprotnica z vmesnim prečrpavanjem in vodohran Koren s prostornino 200 m3.  
 
Občini Mirna in Trebnje želita z izvedbo investicije urediti vodooskrbo na mejnem območju obeh občin, 
in sicer za naslednja naselja in zaselke, ki še nimajo urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega 
sistema:  

• Praprotnica (občina Mirna),  
• Stara gora (občina Mirna),  
• Mlada gora (občina Mirna),  
• Sela (občina Mirna),  
• Arenberg (občina Trebnje),  
• Rovišče (občina Trebnje), 
• Dolga njiva (občina Trebnje) in  
• del naselja Gradišče (občina Trebnje). 

 
Po izgradnji vodovodnega sistema Zabrdje - Praprotnica se bodo preko VH Meglenik oskrbovala tudi 
naselja Gradišče, Meglenik, Češnjevek, Rodine in Primštal (v občini Trebnje), ki se sedaj napajajo iz 
trebanjskega vodovodnega sistema.  
 
Vodna vira Zabrdje in Praprotnica bosta služila kot rezervna vodna vira za obe občini in sicer najmanj 
v količini 5,80 l/s, pri čemer je že s tem projektom omogočen dotok v VH Meglenik (torej v trebanjski 
vodovodni sistem) v količini 8 l/s. 
 
V decembru 2012 je bil za obravnavano investicijo izdelan Dokument identifikacije investicijskega 
projekta. Ker je ocenjena vrednost presegala mejno vrednost 2.500.000 EUR sta bila za obravnavano 
investicijo istočasno izdelana še predinvesticijska zasnova in investicijski program. 
 
Zaradi sprememb v obsegu in vrednosti investicije je bila konec marca 2014 izdelana še novelacija 
investicijskega programa. 
 
Investicijska dokumentacija je bila pripravljena z namenom pridobiti nepovratna sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007 – 2013. 
 
Investicijska dokumentacija je bila izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) in 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 54/2010). 
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1.1 PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA 
PROGRAMA 
 

1.1.1 PREDSTAVITEV INVESTITORJEV 
 
Investitorji: 
Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Odgovorna oseba: Dušan Skerbiš, župan 
 
Občina Trebnje, Goliev trg 8, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba: Alojzij Kastelic, župan 
 
Nosilec tega intra-regijskega projekta je Občina Mirna. 
 

1.1.2 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije:   
EPLAN d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, 8000 Novo mesto 
Nataša Jaklič, univ. dipl. ekon. 
 

1.2  NAMEN IN CILJI INVESTICIJE 
 
Glavni cilj investicije je izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica. V okviru 
vodovodnega sistema bo zgrajenih 9,132 km cevovodov, črpališče z vrtino Zabrdje, črpališče z vrtino 
in vodno akumulacijo Praprotnica z vmesnim prečrpavanjem in vodohran Koren s prostornino 200 m3.  
 
Namen izgradnje tega vodovodnega sistema  je  zagotoviti vodooskrbo na mejnem področju med 
občinama Mirna in Trebnje ter tako izboljšati kvaliteto bivanja in ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj 
tega območja.  
 
Pričakovani merljivi rezultati projekta: 
 

Ukrep Dolžina novozgrajenega 
vodovodnega omrežja  

(načrtovana vrednost ob zaključku 
operacije) 

Število prebivalcev s kvalitetnejšim 
in varnejšim vodovodnim sistemom 

(načrtovana vrednost 2 leti po 
zaključku operacije) 

Izgradnja vodovodnega 
sistema Zabrdje - Praprotnica  

cca 9,132 km 
od tega občina Mirna 1,884 km, 

občina Trebnje 1,907 km in 
skupaj 5,341 km. 

1040 prebivalcev 
od tega 338 prebivalcev v občini 
Mirna, 646 prebivalcev v občini 
Trebnje in 56 prebivalcev na 
posameznih kmetijah na mejnem 
območju v obeh občinah 

 
Splošni cilji projekta (dolgoročni):  

• zagotavljanje javne vodooskrbe neoskrbovanim naseljem na mejnem področju med občinama 
Mirna in Trebnje, 

• zagotavljanje rezervnega vodnega vira za občini Mirna in Trebnje. 
 
 
 
Specifični cilji projekta (kratkoročni): 
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• izgradnja vodovoda v naseljih in zaselkih Praprotnica, Stara gora, Mlada Gora in Sela v občini 
Mirna, kjer vodooskrba še ni urejena, 

• izgradnja vodovoda v naseljih in zaselkih Arenberg, Rovišče, Dolga njiva, Gradišče-del v občini 
Trebnje, kjer vodooskrba še ni urejena, 

• zagotovitev kvalitetnejše oskrbe z vodo za naselja Gradišče, Meglenik, Češnjevek, Rodine in 
Primštal v občini Trebnje, ki  se sedaj napajajo iz trebanjskega vodovoda,  

• vzpostavljena bo povezava sistema Zabrdje - Praprotnica na obstoječi trebanjski vodovodni 
sistem, to pa pomeni, da bosta povezana vodovodna sistema v obeh občinah, 

• zagotovitev rezervnih vodnih virov za obe občini. 
 
Z izvedbo investicije bo torej investitor realiziral tudi naslednje cilje:  

• preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz tega območja, 
• izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva na obravnavanem območju,  
• kvaliteta na področju zdravega načina življenja, 
• naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic,  
• povečanje požarne varnosti na obravnavanem območju, 
• razvoj turizma na tem območju, 
• razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest, 
• postopno izenačevanje pogojev bivanja na podeželju in v mestih.  

 
Določeno je, da se lahko z nepovratnimi sredstvi iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 za obdobje 2013-2015 sofinancirajo upravičene operacije v okoljsko 
infrastrukturo, med drugim tudi vlaganja v oskrbo s pitno vodo (izgradnja vodooskrbnega omrežja za 
manj kot 10.000 prebivalcev, razširitev obstoječega funkcionalnega vodooskrbnega omrežja ali omrežja 
v izgradnji z dodatnim omrežjem oskrbe s pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 
prebivalcev, obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodooskrbnega omrežja, ki 
oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev in izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne 
sisteme, ki oskrbujejo manj kot 50.000 prebivalcev). Obravnavana investicija je torej primerna za 
sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi.  
 
Obravnavana investicija je skladna s cilji regionalnega razvojnega programa, kar je podrobneje 
opisano v točki 4.6.2. v nadaljevanju. 
 
Obravnavana investicija je skladna s četrto prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov t.j. prioriteto »Razvoj regij«. Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen 
razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar 
bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja prebivalcev Slovenije. 
Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne 
potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij. Eden od kazalnikov 
razvoja regij je tudi število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem (cilj 
konec obdobja je povečanje za 70.000 prebivalcev). Cilji obravnavane investicije so torej skladni 
tudi s cilji prioritete Razvoj regij. 
 

1.3 REGIONALNI VPLIV PROJEKTA 
 
Obravnavana operacija ima tudi regionalni vpliv, saj se bodo iz obravnavanega vodovodnega 
omrežja oskrbovali prebivalci tako iz občine Mirna kot tudi občine Trebnje. Vodna vira Zabrdje 
in Praprotnica bosta služila kot rezervna vodna vira za obe občini. 
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1.4 POVZETEK IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Za obravnavano investicijo je bil v decembru 2013 izdelan Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (v nadaljevanju DI-IP). DI-IP je izdelalo podjetje EPLAN d.o.o. iz Novega mesta. Bistvene 
elemente iz tega dokumenta povzemamo v nadaljevanju. 
 

1.4.1 OBSTOJEČE STANJE 
 
Naselja in zaselki na mejnem območju med občinama Mirno in Trebnje (Praprotnica, Stara gora, Mlada 
gora, Arenberg, Sela, Dolga njiva, Gradišče-del), kjer je predvidena izgradnja novega vodovodnega 
omrežja, še nimajo urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema. 
 

1.4.2 CILJI INVESTICIJE 
 
 
Glavni cilj investicije je izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica v skupni dolžini cca 
8,831 km, ki bo potekal v naseljih Zabrdje, Praprotnica in Stara gora v občini Mirna in Lipnik ter 
Gradišče pri Trebnjem v občini Trebnje. 
 
Namen izgradnje tega vodovodnega sistema  je  zagotoviti vodooskrbo neoskrbovanim naseljem na 
mejnem področju med občinama Mirna in Trebnje ter tako izboljšati kvaliteto bivanja in ustvariti pogoje 
za nadaljnji razvoj tega območja. Z izvedbo projekta bo zagotovljen rezervni vodni vir za obe občini. 
Po izgradnji vodovoda bo na vodovod priključenih približno 1.040 prebivalcev. 
 

1.4.3 OPIS VARIANT 
 
Varianta »brez investicije« je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov in pomeni 
ohranjanje obstoječega stanja. Pri varianti brez investicije ostane oskrba prebivalcev z vodo na sedanjem 
nivoju.  
 
Varianta brez investicije ne omogoča ustrezne oskrbe prebivalcev na mejnem območju med občinama 
Mirna in Trebnje z neoporečno pitno vodo in negativno vpliva na ohranjanje poseljenosti in razvoj tega 
območja, zato ni sprejemljiva. 
 
Varianta »z investicijo« predvideva izgradnjo vodovodnega sistema Zabrdje - Praprotnica v skupni 
dolžini cca 8,831 km. Varianta z investicijo bo omogočila: 

• ustrezno vodooskrbo v naseljih na mejnem področju obeh občin,  
• povezavo sistema Zabrdje – Praprotnica na obstoječi trebanjski vodovodni sistem, kar pomeni, 

da bosta povezana vodovodna sistema obeh občin, 
• zagotovljen bo rezervni vodni vir za obe občini,  
• urejen bo dostop do črpališča Zabrdje in s tem tudi v dolino Zabrščice, 
• večjo kvaliteto bivanja,  
• večjo požarno varnost na tem območju, 
• nadaljnji razvoj obrti,  podjetništva in turizma ter  
• ohranjanje poseljenosti. 

 
Optimalna je varianta z investicijo, saj omogoča doseganje zastavljenih ciljev.  
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1.4.4 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
Vrednost investicije v stalnih cenah december 2013 je bila ocenjena na 2.671.532,81 EUR oziroma 
2.736.645,37 EUR  v tekočih cenah (z vključenim DDV).  
 
Občini si bosta DDV poračunali. Vrednost investicije, znižana za DDV, ki si ga bosta občini poračunali, 
znaša 2.224.792,56 EUR v stalnih cenah december 2013 oziroma 2.278.653,67 EUR v tekočih cenah. 
 
Upravičeni stroški znašajo 2.210.758,02 EUR v tekočih cenah.    
 

1.4.5 DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA 
 
Predvideno je, da se bo investicija financirala iz (v tekočih cenah, brez DDV, ki si ga bosta občini 
poračunali): 

• nepovratnih sredstev EU  v višini 1.603.000,00 EUR (70,35% celotne vrednosti investicije), 
• občinskega proračuna Občine Mirna v višini 452.687,96 EUR (19,87% celotne vrednosti 

investicije) in 
• občinskega proračuna Občine Trebnje v višini 222.965,71 EUR (9,78% celotne vrednosti 

investicije).   
 

1.4.6 TERMINSKI PLAN 
 
Gradnja vodovodnega sistema se bo predvidoma začela v maju 2014 in bo zaključena v novembru 2015. 
Investicija bo fizično in finančno zaključena najkasneje do 31.12.2015.  
 

1.4.7 UPRAVIČENOST INVESTICIJE 
 
Finančna analiza je pokazala, da investicija s finančnega vidika ni donosna (finančna interna stopnja 
donosnosti je negativna in nižja od uporabljene 7% splošne diskontne stopnje, finančna neto sedanja 
vrednost je negativna iz znaša -1.699.132,17 eur). Ekonomska analiza, pri kateri smo upoštevali vplive 
investicije na člane družbe, pa je pokazala, da je investicija z ekonomskega stališča upravičena, saj je 
sedanja neto ekonomska vrednost večja od nič (1.367.411,01 eur), ekonomska stopnja donosa pa večja 
od splošne 7% diskontne stopnje (12,68%). 
 

1.5 POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
Za obravnavani projekt sta bila v decembru 2013 izdelana tudi predinvesticijska zasnova in investicijski 
program. Bistveni elementi so enaki kot v DIIP (točka 1.4.), zato jih na tem mestu ne povzemamo še 
enkrat. 
 

1.6 POTEK AKTIVNOSTI 
 
Za obravnavano investicijo je bila v decembru 2013 izdelana potrebna investicijska dokumentacija 
(DIIP, PIZ in IP).  
 
Gradnja se bo predvidoma začela v juniju 2014 in bo zaključena v novembru 2015. 
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1.7  SPREMEMBE, KI SO NASTALE V ČASU MED IZDELAVO DIIP, PIZ IN IP TER 
NOVELACIJO IP 
 
Spremembe, ki so nastale v času med izdelavo DIIP, PIZ in IP ter novelacijo IP so naslednje: 

• dolžina cevovodov v novelaciji IP se je povečala iz 8,831 km na 9,132 km, 
• v DIIP, PIZ in IP je bilo predvideno, da se bo v okviru investicije uredil tudi primeren dostop 

do črpališča Zabrdje (cesta, most,  prepust in ureditev vodotoka), v novelaciji IP ureditev tega 
dostopa ni več obravnavana, 

• vrednost investicije se je v novelaciji IP znižala (vrednost investicije brez povračljivega DDV 
je bila v DIIP, PIZ in IP ocenjena na 2.224.792,56 EUR v stalnih cenah oziroma 2.278.653,67 
EUR v tekočih cenah; vrednost investicije brez povračljivega DDV je v novelaciji IP ocenjena 
na 1.266.456,17 EUR v stalnih cenah oziroma 1.267.961,34 EUR v tekočih cenah), 

• viri financiranja v novelaciji IP so se spremenili:  
V DIIP, PIZ in IP je bilo predvideno,  da se bo investicija financirala iz (v tekočih cenah, brez 
DDV, ki si ga bosta občini poračunali): 

       - nepovratnih sredstev EU  v višini 1.603.000,00 EUR (70,35% celotne vrednosti investicije), 
            - občinskega proračuna Občine Mirna v višini 452.687,96 EUR (19,87% celotne vrednosti 

investicije) in 
- občinskega proračuna Občine Trebnje v višini 222.965,71 EUR (9,78% celotne vrednosti 

investicije).   
V novelaciji IP je predvideno, da se bo investicija financirala iz nepovratnih sredstev EU v višini 
866.500 EUR (68,34%), občinskega proračuna Občine Mirna v višini 268.979,09 EUR (21,21%) 
in občinskega proračuna Občine Trebnje v višini 132.482,25 EUR (10,45%). 

• V DIIP, PIZ in IP je bilo predvideno, da se bodo začela gradbena dela izvajati v maju 2014, v 
novelaciji IP pa je predvideno, da se bo gradnja začela v juniju 2014.  



 11

2 POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1 CILJI INVESTICIJE 
 
Glavni cilj investicije je izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica. V okviru 
vodovodnega sistema bo zgrajenih 9,132 km cevovodov, črpališče z vrtino Zabrdje, črpališče z vrtino 
in vodno akumulacijo Praprotnica z vmesnim prečrpavanjem in vodohran Koren s prostornino 200 m3.  
 
Namen izgradnje tega vodovodnega sistema  je  zagotoviti vodooskrbo na mejnem področju med 
občinama Mirna in Trebnje ter tako izboljšati kvaliteto bivanja in ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj 
tega območja.  
 
Pričakovani merljivi rezultati projekta: 

Ukrep Dolžina novozgrajenega 
vodovodnega omrežja  

(načrtovana vrednost ob zaključku 
operacije) 

Število prebivalcev s kvalitetnejšim 
in varnejšim vodovodnim sistemom 

(načrtovana vrednost 2 leti po 
zaključku operacije) 

Izgradnja vodovodnega 
sistema Zabrdje - Praprotnica  

cca 9,132 km 
od tega občina Mirna 1,884 km, 

občina Trebnje 1,907 km in 
skupaj 5,341 km. 

1040 prebivalcev 
od tega 338 prebivalcev v občini 
Mirna, 646 prebivalcev v občini 
Trebnje in 56 prebivalcev na 
posameznih kmetijah na mejnem 
območju v obeh občinah 

 
Splošni cilji projekta (dolgoročni):  

• zagotavljanje javne vodooskrbe neoskrbovanim naseljem na mejnem področju med občinama 
Mirna in Trebnje, 

• zagotavljanje rezervnega vodnega vira za občini Mirna in Trebnje. 
 
Specifični cilji projekta (kratkoročni): 

• izgradnja vodovoda v naseljih in zaselkih Praprotnica, Stara gora, Mlada Gora in Sela v občini 
Mirna, kjer vodooskrba še ni urejena, 

• izgradnja vodovoda v naseljih in zaselkih Arenberg, Rovišče, Dolga njiva, Gradišče-del v občini 
Trebnje, kjer vodooskrba še ni urejena, 

• zagotovitev kvalitetnejše oskrbe z vodo za naselja Gradišče, Meglenik, Češnjevek, Rodine in 
Primštal v občini Trebnje, ki  se sedaj napajajo iz trebanjskega vodovoda,  

• vzpostavljena bo povezava sistema Zabrdje - Praprotnica na obstoječi trebanjski vodovodni 
sistem, to pa pomeni, da bosta povezana vodovodna sistema v obeh občinah, 

• zagotovitev rezervnih vodnih virov za obe občini. 
 
Z izvedbo investicije bo torej investitor realiziral tudi naslednje cilje:  

• preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz tega območja, 
• izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva na obravnavanem območju,  
• kvaliteta na področju zdravega načina življenja, 
• naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic,  
• povečanje požarne varnosti na obravnavanem območju, 
• razvoj turizma na tem območju, 
• razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest, 
• postopno izenačevanje pogojev bivanja na podeželju in v mestih.  
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2.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG 
 
Strokovne podlage za izdelavo investicijskega programa so: 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur.l.št. 60/2006) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur.l.št. 54/2010), 

• Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Strukturni skladi – 
ESRR, Kohezijski sklad in ISPA; 2004), 

• Evropska komisija Generalni direktorat za regionalno politiko: Novo programsko obdobje 2007-
2013 – Metodološki delovni dokumenti – Delovni dokument 4, 

• PGD – 13-1127;  Vodovodni sistem Zabrdje - Praprotnica, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., 
maj 2012, dopolnjeno januar 2014, 

• Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija 2007 – 2013,  
• interni podatki investitorja in Komunale Trebnje d.o.o. 

 

2.3 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE 
VARIANTE 
 
Varianta »brez investicije« je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov in pomeni 
ohranjanje obstoječega stanja. Pri varianti brez investicije ostane oskrba prebivalcev z vodo na sedanjem 
nivoju.  
 
Varianta brez investicije ne omogoča ustrezne oskrbe prebivalcev na mejnem območju med občinama 
Mirna in Trebnje z neoporečno pitno vodo in negativno vpliva na ohranjanje poseljenosti in razvoj tega 
območja, zato ni sprejemljiva. 
 
Varianta »z investicijo« predvideva izgradnjo vodovodnega sistema Zabrdje - Praprotnica v skupni 
dolžini cca 9,132 km. Varianta z investicijo bo omogočila: 

• ustrezno vodooskrbo v naseljih na mejnem področju obeh občin,  
• povezavo sistema Zabrdje – Praprotnica na obstoječi trebanjski vodovodni sistem, kar pomeni, 

da bosta povezana vodovodna sistema obeh občin, 
• zagotovljen bo rezervni vodni vir za obe občini,  
• večjo kvaliteto bivanja,  
• večjo požarno varnost na tem območju, 
• nadaljnji razvoj obrti,  podjetništva in turizma ter  
• ohranjanje poseljenosti. 

 

2.4 ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

2.4.1. OBČINSKE STROKOVNE SLUŽBE ODGOVORNE ZA IZVEDBO 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 
Odgovorne osebe za izvedbo investicijskega projekta:  
Na Občini Mirna: Dušan Skerbiš, župan 
Na Občini Trebnje: Alojzij Kastelic, župan  
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2.4.2. ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

 
 
 

Vrsta dokumentacije 
 

Izdelovalec Odgovorna oseba 

PGD – 13-1127;  Vodovodni 
sistem Zabrdje-Praprotnica,  
maj 2012 – dopolnjeno januar 
2014 

PNZ svetovanje 
projektiranje d.o.o.  

Direktor: 
Viljem Celcer, univ.dipl.inž.grad. 

Odgovorni vodja projekta: 
Adnrej Bogataj, univ.dipl.inž.grad. 

DI-IP Vodovodni sistem 
Zabrdje-Praprotnica, december 
2013 

EPLAN d.o.o. Novo mesto Izdelovalka in direktorica: 
Nataša Jaklič, univ.dipl.ekon. 

PIZ Vodovodni sistem Zabrdje 
– Praprotnica , december 2013 

EPLAN d.o.o. Novo mesto Izdelovalka in direktorica: 
Nataša Jaklič, univ.dipl.ekon. 

IP Vodovodni sistem Zabrdje – 
Praprotnica, december 2013 

EPLAN d.o.o. Novo mesto Izdelovalka in direktorica: 
Nataša Jaklič, univ.dipl.ekon. 

Novelacija IP Vodovodni 
sistem Zabrdje – Praprotnica, 
marec 2014 

EPLAN d.o.o. Novo mesto Izdelovalka in direktorica: 
Nataša Jaklič, univ.dipl.ekon. 

 

2.5 PREDVIDENA ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE 
 
Nosilec tega intra-regijskega projekta je Občina Mirna. Kot investitorja nastopata Občina Mirna in 
Občina Trebnje s svojimi strokovnimi službami. Glavni odgovorni osebi predstavljata župana, 
organizacijsko ekipo, ki operativno pripravlja vso potrebno dokumentacijo in organizira vse postopke 
v zvezi z izvedbo investicije pa strokovni delavci iz obeh občin: 

• Tanja Šinkovec, Občina Mirna, direktorica občinske uprave, 
• Davorin Fink, Občina Mirna, višji svetovalec III,  
• Stanko Gojkovič, Občina Trebnje, uslužbenec Oddelka za okolje in prostor za področje 

komunale. 
 
Za določena strokovna dela bo investitor izbral zunanje sodelavce v skladu z določili ZJN (izdelava 
investicijske dokumentacije, gradnja, nadzor,varstvo pri delu, vodenje projekta…..). 
  
Organizacijska ekipa, v sodelovanju z  zunanjim izvajalcem za vodenje projekta, je odgovorna za 
uspešno izvedbo projekta. Njene naloge in odgovornosti so:  vodenje postopkov pri izbiri izvajalca 
gradbenih in ostalih del, sodelovanje z izdelovalcem investicijske dokumentacije, zagon projekta, 
koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih 
rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje problemov in spremljanje finančnega plana.  
 
Ekipa skrbi za redne sestanke, ki se jih udeležujejo izbrani izvajalci in nadzorni inženir. Kontrolo 
izvedbe del ekipa izvajala po vnaprej postavljenem načrtu izvajanja del. V primeru odstopanja od načrta 
izvedbe bo ekipa od izvajalcev zahtevala pospešitev izvedbe del ali sprejela druge ustrezne ukrepe za 
zmanjšanje težav oziroma nevšečnosti. 
 
Organizacijska ekipa predstavlja tudi komunikacijsko vez med občino in državnimi institucijami.  
 
Organizacijska ekipa bo o vseh zadevah v povezavi s predmetnim projektom vodila pisna poročila in 
dokumentirala vse postopek izpeljave. 
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2.6 PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE 
KONSTRUKCIJE  
 
Vrednost investicije v stalnih cenah marec 2014 je bila ocenjena na 1.543.223,47 EUR oziroma 
1.545.059,78 EUR  v tekočih cenah (z vključenim DDV).  
 
Občini si bosta DDV poračunali. Vrednost investicije, znižana za DDV, ki si ga bosta občini poračunali, 
tako znaša 1.266.456,17 EUR v stalnih cenah marec 2014 oziroma 1.267.961,34 EUR v tekočih cenah. 
 
Upravičeni stroški znašajo 1.226.190,98 EUR v tekočih cenah.    
 
Predvideno je, da se bo investicija financirala iz (v tekočih cenah, brez DDV, ki si ga bosta občini 
poračunali): 

• nepovratnih sredstev EU  v višini 866.500,00 EUR (68,34% celotne vrednosti investicije), 
• občinskega proračuna Občine Mirna v višini 268.979,09 EUR (21,21% celotne vrednosti 

investicije) in 
• občinskega proračuna Občine Trebnje v višini 132.482,25 EUR (10,45% celotne vrednosti 

investicije).   
 

2.7 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
Finančna analiza je pokazala, da investicija s finančnega vidika ni donosna.  
 
Ekonomska analiza, pri kateri smo upoštevali vplive investicije na člane družbe, pa je pokazala, da je 
investicija z ekonomskega stališča upravičena, saj je sedanja neto ekonomska vrednost pozitivna in 
znaša 1.713.083,98 eur, ekonomska stopnja donosa pa je večja od splošne 7% diskontne stopnje in znaša 
18,34 %. 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU  
 
 

3.1 PODATKI O INVESTITORJIH IN ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN 
NADZOR NAD INVESTICIJSKO, PROJEKTNO IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO TER 
ZA IZVEDBO INVESTICIJE 
 
 
Investitor  OBČINA MIRNA  
Naslov Glavna cesta 28 

8233 Mirna 
 

Matična številka 2399164 
Davčna številka SI 80793509 
  
Telefon 07 30 47 153 
Faks 07 30 47 707 
Elektronski naslov 
 

obcina@mirna.si 
 

Odgovorna oseba Dušan Skerbiš, župan 
  

 
Odgovorna oseba investitorja: 
Dušan Skerbiš, župan  
 
Datum:                                                 Žig:                                                Podpis: 
 
 
 
 

 
 
Odgovorne osebe za pripravo in nadzor nad investicijsko, projektno in tehnično dokumentacijo ter za 
izvedbo investicije na Občini Mirna: 
Dušan Skerbiš, župan 
 
datum:                                                                           podpis: 
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Investitor OBČINA TREBNJE 
Naslov Goliev trg 5 

8210 Trebnje 
 

Matična številka 5882958 
Davčna številka SI 34728317 
  
Telefon 07 348 11 00 
Faks 07 348 11 31 
Elektronski naslov 
 

obcina.trebnje@trebnje.si 
 

Odgovorna oseba Alojzij Kastelic, župan 
  

 
Odgovorna oseba investitorja: 
Alojzij Kastelic, župan  
 
Datum:                                                 Žig:                                                Podpis: 
 
 
 
 

 
Odgovorne osebe za pripravo in nadzor nad investicijsko, projektno in tehnično dokumentacijo ter za 
izvedbo investicije na Občini Trebnje: 
Alojzij Kastelic, župan 
 
datum:                                                                           podpis: 
 
 
 

 
 
Nosilec obravnavane operacije bo Občina Mirna. 
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3.2 PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
 
Izdelovalec EPLAN d.o.o.,  
Naslov Ulica Mirana Jarca 34, 8000 Novo mesto 
 
Matična številka 2155346 
Davčna številka SI 75763206 
 
Telefon 07 33 23 222 
Faks 059 770 141 
Mobitel 031 386 830 
Elektronski naslov natasa.jaklic@eplan-nm.si 
 
Odgovorna oseba podjetja Nataša Jaklič, univ. dipl. ekon. 
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije:  
Nataša Jaklič, univ.dipl.ekon. 
 
 
datum:                                                                           podpis: 
 
 
 
 

 
Novelacija investicijskega programa je bil izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) in 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 54/2010). 
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3.3 PODATKI O PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU  
 
Bodoči upravljavec:  
Komunala Trebnje d.o.o. 
Goliev trg 9 
8210 Trebnje 
 
Matična številka: 5243858 
Identifikacijska številka za DDV: SI 96907436 
 
Telefon: 07 348 12 60 
Faks: 07 348 12 82 
Elektronski naslov: uprava@komunala-trebnje.si 
 
Odgovorna oseba: Stanko Tomšič 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 1962. Podjetje danes zaposluje 58 delavcev, temeljne dejavnosti pa 
so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s 
komunalnimi odpadki in upravljanje deponije komunalnih odpadkov Globoko. Poleg že omenjenih 
dejavnosti podjetje opravlja tudi pogrebne in pokopališke storitve, vodi investicije v komunalno 
infrastrukturo, opravlja manjša gradbeno-vzdrževalna dela, skrbi za nemoten potek zimske službe ipd. 
 
 
Odgovorna oseba upravljavca: Stanko Tomšič 
 
Datum:                                              Žig:                                             Podpis: 
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4  ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA TER USKLAJENOSTI 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI, 
USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI 
 

4.1 KRATKA PREDSTAVITEV OBČIN  
 
 
Občina Mirna je ena od občin v Republiki Sloveniji in je nastala leta 2011 z odcepitvijo 22-ih naselij 
iz občine Trebnje. 
Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski 
kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. 
Novonastala občina Mirna zavzema severozahodni del nekdanje trebanjske občine in poleg nje meji še 
na naslednje občine: občina Litija, občina Šentrupert in občina Mokronog - Trebelno. 

V občini je 22 naselij.  
Površina občine je 31,3 km2. 
 
Na dan 1.7.2013 je bilo po podatkih statističnega urada RS v občini 2.577 prebivalcev, od tega 1.277 
moških in 1.300 žensk. 
 
Slika 1: Občina Mirna 

 
 
 
Občina Trebnje je ena od občin v Republiki Sloveniji.  
Občina Trebnje meji na naslednje občine: Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji, Litija, Mirna, Mirna Peč, 
Žužemberk in Mokronog – Trebelno.  
V občini je 131 naselij.  
Površina občine je 163,3 km2. 
 
Na dan 1.7.2013 je bilo po podatkih statističnega urada RS v občini 12.076 prebivalcev, od tega 6.154 
moških in 5.922 žensk. 
 
Slika 2: Občina Trebnje 
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4.2 OBSTOJEČE VODOVODNO OMREŽJE V OBČINAH MIRNA IN TREBNJE 
 
OBČINA MIRNA 
Največji vodovodni sistem v občini Mirna upravlja Dana d.d. Mirna. Dolžina omrežje je 60 km in 
pokriva skoraj 60% vseh potreb prebivalstva občine Mirna. Vodni vir je površinski. Iz tega 
vodovodnega sistema se v občini Mirna oskrbujejo v naseljih Mirna, Gomila, Brezovica in Zabrdje ter 
v naseljih občine Šentrupert: Sotla, Trstenik, Straža, Brinje in Slovenska vas. 
 
Komunala Trebnje d.o.o. v občini Mirna upravlja s tremi vodovodnimi sistemi: 

• vodovodni sistem Mokronog za naselje Volčje njive in Glinek, 
• vodovodni sistem Trebnje za naselja Ševnica, Gorenja vas in Škrjanče ter  
• vodovodni sistem Čatež za naselje Zagorica. 

 
8 naselij uporablja vaške vodovode: 

• vaški vodovod Selo – vaščani Sela pri Mirni, 
• vaški vodovod Migolska Gora – vaščani Migolske Gore, Sejanic in delno Migolice, 
• vaški vodovod Cirnik – vaščani Cirnika in Ravne, 
• vaški vodovod Migolica – vaščani Migoliec, 
• vaški vodovod Debenc – vaščani Stana in Debenca, 
• vaški vodovod Trbinc – vaščani Trbinca. 

 
Vaščani naselja Stara Gora imajo pitno vodo le delno urejeno, velika večina teh vaščanov pa uporablja 
zasebne sisteme vodooskrbe, tako kot vaščani Praprotnice in Selske gore. 
 
Nekaj manj kot 10 odstotkov občanov občine Mirna ni priključenih na javni vodovod, če štejemo k 
javnim vodovodom tudi vaške vodovode. 
 
Slika 3: Obstoječe vodovodno omrežje v občini Mirna (vodovodi so označeni modro) 

 
V naseljih in zaselkih Praprotnica, Stara gora, Mlada Gora in Sela, ki se nahajajo na mejnem 
območju z občino Trebnje, vodooskrba iz javnega vodovodnega sistema še ni urejena. 
 
 
OBČINA TREBNJE 
Vodovodno omrežje v občini Trebnje je dobro razvito. 
 
Slika 3: Obstoječe vodovodno omrežje v občini Trebnje (vodovodi so označeni modro) 
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Komunala Trebnje d.o.o. v občini Trebnje upravlja dva vodovodna sistema: 

• vodovodni sistem Trebnje, ki oskrbuje krajevne skupnosti Veliki Gabar, Sela pri Šumberku, 
Šentlovrenc, Velika Loka, Štefan, Trebnje, Račje selo, Dobrnič, Svetinje, Knežja vas, Dol. 
Nemška vas, del občine Mirna ter zaselke Gornji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji 
Globodol v občini Mirna Peč. 

• vodovodni sistem Čatež, ki oskrbuje celotno krajevno skupnost Čatež, del naselij v občini Mirna 
ter krajevne skupnosti Velika Loka, Šentlovrenc in Račje selo. 

 
V naseljih in zaselkih Arenberg, Rovišče, Dolga njiva in delu naselja Gradišče, ki se nahajajo na 
mejnem območju z občino Mirna, vodooskrba iz javnega vodovodnega sistema še ni urejena. 
Naselja Gradišče – del, Meglenik, Češnjevek, Rodine in Primštal se z vodo oskrbujejo iz 
trebanjskega vodovodnega sistema. 
 
Slika 4: Obstoječe vodovodno omrežje v občini Trebnje na mejnem območju z občino Mirna 

 



 22

4.3 OBSTOJEČE STANJE 
 
Naselja in zaselki na mejnem območju med občinama Mirno in Trebnje (Praprotnica, Stara gora, Mlada 
gora, Arenberg, Rovišče, Sela, Dolga njiva in del naselja Gradišče), kjer je predvidena izgradnja novega 
vodovodnega omrežja, še nimajo urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema. 
 
V poletnem času in v sušnem obdobju je potrebno vodo v te vasi dovažati. Nekatere zidanice na tem 
območju so se spremenile v bivalne objekte, zato je število prebivalcev na tem območju naraslo, zaradi 
česar je problem pitne vode na tem območju toliko bolj pereč. 
 

4.4 ANALIZA POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 
 
Investiranje v izgradnjo predmetnega vodovoda se utemeljuje predvsem z naslednjim: 

• Z investicijo se na mejnem območju med občinama Mirna in Trebnje zagotovi zdravo, 
neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah. 

• Pitna voda je predpogoj za razvoj obrti in gospodarstva, kar bo omogočilo tudi odpiranje novih 
delovnih mest na tem območju.  

• Turistične dejavnosti ni mogoče razvijati brez zagotovljene kvalitetne in neoporečne vode. 
• Požarna varnost na obravnavanem območju ni ustrezna, kar je predvsem v poletnih mesecih 

lahko velika nevarnost za življenja in premoženje krajanov. 

 

4.5 USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM 
RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, 
USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI 
STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 
 
Investicija je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov: 

 4.5.1  STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE IN STRATEGIJA PROSTORSKEGA 
RAZVOJA SLOVENIJE 

 
Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet 
z akcijskimi načrti.  V ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali 
posameznice. Zato se strategija ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje 
socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. 
 
Štirje temeljni cilji razvoja Slovenije so: 

1. Gospodarski razvojni cilj je v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU 
(merjeno za BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji 
Lizbonske strategije. 

2. Družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in 
posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene 
povezanosti. 

3. Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot temeljnega 
kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja 
prebivalstva. 

4. Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju je, da bo s svojim razvojnim vzorcem, kulturno 
identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in 
ugledna država. 

 
Razvojne prioritete za doseganje zastavljenih ciljev so: 
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1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, 
2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna 

delovna mesta, 
3. učinkovita in cenejša država, 
4. moderna socialna država in večja zaposlenost, 
5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 

 
V okviru pete razvojne prioritete je med drugim predvideno tudi naslednje: 

• občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti 
in infrastrukture in urediti področje komunalnih dejavnosti, 

• zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo ……… 
 

Obravnavana investicija je skladna s peto razvojno prioriteto, to je povezovanje ukrepov za doseganje 
trajnostnega razvoja z izboljšanjem bivalnih pogojev depopulacijsko ogroženega območja. 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v 
prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj 
v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. Prostorska strategija 
izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. V skladu 
z načelom vzdržnega prostorskega razvoja, ki je njeno temeljno načelo, prostorska strategija uveljavlja 
smotrno rabo prostora ter varnost življenja in dobrin. Poudarja prizadevanja za ohranitev 
prepoznavnosti prostora in krepitev identitete Slovenije ter njenih lokalnih oziroma regionalnih 
identitet, kar v razmerah evropske konkurence ponuja primerjalne prednosti. Prostorska strategija 
skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in 
prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. 
 
Ena izmed prioritet Strategije je tudi »povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja 
ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture«. 
 

4.5.2. REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM RAZVOJNE REGIJE JUGOVZHODNA 
SLOVENIJA  2007-2013 
 
Regionalni razvojni program razvojne regije jugovzhodna Slovenija (RRP)  je temeljni programski 
dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določa razvojne prioritete in 
vsebuje programe, ukrepe in cilje spodbujanja razvoja v razvojni regiji. 
 
Razvojne prioritete regije so: 

1. Povezanost regije znotraj in navzven, 
2. Institucije za razvoj in prenos znanja, 
3. Skupno trženje in 
4. Večje razvojne možnosti in kakovost življenja. 

 
Regionalni razvojni programi regije so: 

1. Gospodarstvo, 
2. Človeški viri in družbena blaginja, 
3. Okolje prostor in infrastruktura, 
4. Razvoj podeželja, 
5. Turizem in dediščina. 

 
 
 
Obravnavana investicija je skladna z razvojnim programom »3. Okolje prostor in infrastruktura«, 
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katerega cilji so: 
• Ohranjenost naravnih kakovosti in drugih prvin prepoznavnosti, 
• Učinkovitejša infrastrukturna opremljenost, 
• Usklajen prostorski razvoj. 

 
Uresničevanje zgoraj navedenih strateških ciljev na področju urejanja prostora, varstva okolja in 
izgradnje infrastrukture v JV Sloveniji bo mogoče zagotavljati z izvajanjem ukrepov: 
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti 
Ukrep 3: Hierarhija naselij s policentričnim razvojem regije. 
 
Obravnavana investicija je skladna z: 
»Ukrepom 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti«. 
 
 
Ukrep se nanaša na vzpostavitev novih in rekonstrukcijo obstoječih infrastrukturnih omrežij za 
zagotavljanje enakovredne komunalne in energetske opremljenosti in učinkovitega varstva okolja v 
regiji.  
 
Z izboljšanjem komunalne opremljenosti urbanih naselij in podeželja ter gospodarskih con, predvsem 
z izgradnjo sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pa tudi energetske in druge infrastrukture, 
bo doseženo zmanjšanje onesnaženja okolja, hkrati pa bodo povečane možnosti za gospodarski razvoj.  
Izboljšana bo kakovost bivanja, zmanjšane bodo razlike med urbanimi območji in podeželjem ter med 
razvitejšimi in manj razvitimi deli regije. 
 
Ukrep se bo uresničeval z izvajanjem naslednjih aktivnosti: 

• komunalno opremljanje naselij in gospodarskih con, 
• povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, 
• izpopolnitev sistemov za ravnanje z odpadki. 

 
Cilji ukrepa so: 

• zmanjšanje onesnaževanja okolja, 
• povečanje možnosti za gospodarski razvoj, 
• zmanjšanje razlik v komunalno infrastrukturni opremljenosti med urbanimi območji in 

podeželjem ter med razvitejšimi in manj razvitimi deli regije. 
 
V programskem delu Regionalnega razvojnega programa je obravnavana investicija omenjena pod 
programom 3. Okolje, prostor in infrastruktura, ukrepom 2: izboljšanje komunalne opremljenosti, pod 
točko: 3.2.5. Novogradnje vodovodnih omrežij. Cilji ukrepa: Z novogradnjami vodovodnih omrežij 
doseči pokritost do 95% - 100% prebivalstva v regiji. Omogočiti dvig bivanja in možnosti za 
gospodarski razvoj ter za razvoj turistične ponudbe na podeželju, kjer je v regiji velik delež naselij brez 
ustrezne vodooskrbe. 
 

4.5.3. OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH 
POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013 

  
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 predstavlja 
skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice, po uskladitvi z 
Evropsko komisijo, ko slednja sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in 
financirata. 
 
Obravnavana investicija je skladna s četrto prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih 
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razvojnih potencialov t.j. prioriteto »Razvoj regij«. Vsebine te razvojne prioritete se smiselno 
povezujejo v okviru dveh prednostnih usmeritev in sicer: 

• Regionalni razvojni programi in 
• Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. 
 

Projekt je skladen z usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira razvoj okoljske 
infrastrukture t.j. med drugim tudi vlaganja v oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na 
vodovodnih sistemih ter izgradnjo rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme (do 49.000 
prebivalcev).  
 

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  
 
 
Obravnavan vodovodni sistem bo upravljalo podjetje Komunala Trebnje d.o.o. 
 
Cene komunalnih storitev se morajo oblikovati na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 87/2012 in 102/2012). 
 
Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju 
cene izvajanja javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občina določi 
potrjeno ceno in morebitno subvencijo, izvajalec pa cenik s potrjeno ceno objavi na spletni strani. 
 
Za opravljanje javne službe občina izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je 
potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj 
v višini obračunane amortizacije za vso javno amortizacijo za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna 
za opravljanje posamezne javne službe. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da 
potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine, mora za razliko občina oblikovati 
subvencijo iz proračuna občine. 
 
Trenutno veljavne cene storitve oskrbe s pitno vodo so naslednje: 
 
za občino Mirna: cene veljajo od 1.8.2013 
 
Stroški vodarine:  0,78 EUR/m3+DDV 
Omrežnina za oskrbo s pitno vodo 
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za občino Trebnje: cene veljajo od 1.7.2013. 
 
Stroški vodarine 0,78 EUR/m3+DDV 
Omrežnina za oskrbo s pitno vodo  
 

 
 
 
Število prebivalcev, ki bo uporabljalo obravnavan vodovodni sistem: 
Po izgradnji se bo na obravnavan vodovodni sistem priključilo 650 prebivalcev iz naselij in zaselkov 
na mejnem območju med občinama Mirna in Trebnje, kjer vodooskrba iz javnega vodovodnega omrežja 
še ni urejena.  
Vodo iz obravnavanega sistema bo uporabljalo tudi 390 prebivalcev iz občine Trebnje, ki sedaj 
uporabljajo vodo iz trebanjskega vodovodnega sistema. 
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6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 

6.1. PREDMET INVESTIRANJA 
 
Obravnavana investicija zajema izgradnjo vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica, s čimer bo 
zagotovljena vodooskrba na mejnem območju obeh občin med Mirno in Trebnjem, in sicer za naselja 
Praprotnica, Stara gora, Mlada gora, Arenberg, Sela, Dolga njiva in del naselja Gradišče, ki še nimajo 
urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema. Po izgradnji vodovodnega sistema Zabrdje - 
Praprotnica se bodo preko VH Meglenik oskrbovala tudi naselja Gradišče, Meglenik, Češnjevek, 
Rodine in Primštal, ki se sedaj napajajo iz trebanjskega vodovodnega sistema.  
 

6.2. STROKOVNE PODLAGE 
 
Pri izdelavi investicijskega programa so bile upoštevane naslednje strokovne podlage: 

• PGD – Vodovodni sistem Zabrdje - Praprotnica, št. projekta 13-1127, PNZ svetovanje 
projektiranje d.o.o., Ljubljana, 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ, 

• Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija 2007 – 2013,  
• interni podatki investitorjev, 
• podatki Komunale Trebnje. 

 
 

6.3. TEHNIČNI PODATKI O PROJEKTIRANI INVESTICIJI 
 

6.3.1. UVOD 
 

Investitorja želita urediti vodooskrbo na mejnem območju obeh občin med Mirno in Trebnjem in sicer 
za naselja, ki še nimajo urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema.  
 
Gre za delno ali pretežno razložena naselja po grebenih med Zabrdjem, Korenom in sicer:  

• Praprotnica (občina Mirna),  
• Stara gora (občina Mirna),  
• Mlada gora (občina Mirna),  
• Sela (občina Mirna),  
• Arenberg (občina Trebnje),  
• Rovišče (občina Trebnje), 
• Dolga njiva (občina Trebnje) in  
• del naselja Gradišče (občina Trebnje). 

 
Nadalje je predvideno, da se bodo že takoj po izgradnji sistema preko VH Meglenik oskrbovala tudi 
naslednja naselja, ki se sedaj napajajo iz trebanjskega vodovodnega sistema: 

• Gradišče         (občina Trebnje) 
• Meglenik        (občina Trebnje) 
• Češnjevek (občina Trebnje) 
• Rodine  (občina Trebnje) 
• Primštal (občina Trebnje). 
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Še nadalje je predvideno, da bosta vodna vira služila kot rezervna vodna vira za obe občini in sicer 
najmanj v količini 5,80 l/s, pri čemer je že s tem projektom omogočen dotok v VH Meglenik (torej v 
trebanjski vodovodni sistem) v količini 8 l/s. 
 

6.3.2  ZASNOVA SISTEMA 
 

Glavni sistem (t.i. "hrbtenica omrežja") 
 
Glavni oz transportno napajalni sistem služi obema občinama. Sestoji se iz: 

a) črpališča z vrtino Zabrdje, 
b) tlačnega voda V-1 mm od črpališča Zabrdje do črpališča Praprotnica, 
c) črpališča z vrtino in vodno akumulacijo Praprotnica z vmesnim prečrpavanjem, 
d) tlačnega voda V-2 mm od črpališča Praprotnica do VH Koren, 
e) vodohrana VH Koren s prostornino 200 m3. 

 
Oskrbovalni sitem 
 
Oskrbovalni sistem služi za oskrbo in transport za posamezna naselja.  
 
Sestoji se iz naslednjih cevovodov: 

a) V-3 (občina Mirna) za oskrbo Praprotnice, 
b) V-4 (občina Trebnje) za oskrbo Arenberga, 
c) V-5 (občina Trebnje) za oskrbo Rovišča in Gradišča-del, ter za transport vode v trebanjski vodovodni 

sistem, 
d) V-6 (občina Mirna in Trebnje) za oskrbo Stare gore in Dolgih njiv, 
e) V-7 (občina Mirna) za oskrbo Sel.  

 
Del Praprotnice, del Stare Gore in Mlada Gora se oskrbujejo iz tlačno napajalnega cevovoda V-2. 
 
Dolžine cevovodov so razvidne iz spodnje tabele. 

Odsek 
material in 

premer   dolžina   
     m  
      

V-1 (skupno) NL DN 150       1.487,39   
V-2 (skupno) NL DN 150       3.146,07   
V-3 (O. Mirna) NL DN 100       1.249,28   

V-4 (O. Trebnje) NL DN 100          684,21   

V-5 (O. Trebnje) NL DN 100          487,95   

V-6 del za Mirno in Trebnje (50:50) NL DN 100          707,49   

V-6 del za Trebnje NL DN 100          734,91   

V-7 (O. Mirna) NL DN 100          634,30   

 skupaj  9.131,60 
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6.3.3. OPIS SISTEMA 
 
 
VODNI VIRI 
 
Črpališče Zabrdje 
Delno vodno dovoljenje za črpališče Zabrdje je bilo izdano pod št. 35527-6/2012-5 dne 10.09.2012. 
Veljavnost vodnega dovoljenja: 30.11.2039 
Dovoljen sekundni odvzem: 10 l/s 
Dovoljen letni odvzem: 315.360 m3/ leto 
 

Črpališče Praprotnica 
Delno vodno dovoljenje za črpališče Praprotnica je bilo izdano pod št. 35527-6/2012-5 dne 10.09.2012. 
Delno vodno dovoljenje je bilo izdano pod št. 35527-3/2013-5 dne 04.03.2013 
Veljavnost vodnega dovoljenja: 28.02.2043 
Dovoljen sekundni odvzem: 0,80 l/s 
Dovoljen letni odvzem: 25.228,80 m3/ leto 
 
OBJEKTI 
 
Črpališče Zabrdje  
Locirano je na parceli št. 693 in 2418, k.o. Mirna. Dostopno je iz javne ceste - gozdne poti št. lokalne 
ceste 082428 Zabrdje - Gladka skala s parc. št. 2418, k.o. Mirna.  
 
Črpališče Zabrdje je načrtovano kot delno podzemni, sicer pa nadzemni objekt. Nad samo vrtino je 
jašek dim 2.40 / 1,20 m, ki ima pokrov nad vrtino za izvlek črpalke. Jašek je z pohodno kineto povezan 
z nadzemnim delom črpališča. 
 
Dimenzije nadzemnega dela objekta črpališča so 5,16 x 3,40 m. Podzemni del tlorisno sega izven 
gabaritov nadzembnega dela. Velikost objekta oblikovno ustreza drugim manjšim objektom v okolici.  
Površina objekta na stiku s terenom je 17,54 m2. Objekt ima 1 etažo. Objekt je ograjen z Al ograjo 
višine 2000 mm, skupne dolžine 44,00 m. V Al ograji so dvokrilna vrata skupne širine 4,00 m, ki služijo 
v primeru demontaže in montaže črpalke iz vrtine (za dostop z ustreznim strojem). 
 
V suhem strojnem delu objekta so nameščene vodovodne armature (črpalke, vodomer, zasuni, 
zračnik…). Nad samo vrtino je v suhem strojnem delu objekta pokrov nad vrtino za eventuelen izvlek 
črpalke.  
 
V črpališču je predvidena potopna vodnjaška črpalka s karakteristiko Q/H = 9,4 l/s  / 167 m. Predvidena 
moč črpalke je 30 kW. Predvidena je črpalka proizvajalca Pleuger QN63 - 21 (30 kW).  
 
V vrtini je nameščena črpalka Pleuger QN63 – 21 (30 kW) oz. Grunfos enakovrednih karakteristik s 
frekvenčno regulacijo,  cevi 2 " iz nerjavnega jekla z navojem G2 spajane s spojkami, vezice za hkratno 
pritrjevanje 4 kosov elelektričnih kablov, plastični distančniki. 
 
Na dotoku iz vrtine so predvideni pipa z odvzemnim mestom za surovo vodo, indukcijski vodomer DN 
80 mm, ogrlica s priključnim mestom za kloriranje, pipa z odvzemnim mestom za klorirano vodo, 
zračnik, varnostni ventil DN 80 mm, manometer, zaportni element – zasun in izpraznjevanje tlačnega 
cevovoda. 
 
V črpaliču bo nameščena tudi oprema za klorinacijo (mikroprocesorska samoodzračevalna dozirna 
črpalka, lovilna posoda, sesalna garnitura, LINI-V sklop z dozirnim ventilom….). 
Črpališče je osvetljeno. V črpališču so za predvideni naslednji porabniki: črpalka, razsvetljava, 
inštrumenti (vodomer, indikatorji,…), ventilacija, ogrevanje in priročno el. delovni stroji. V vrtini je 
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montirana še elektro oprema za varnostni vklop in izklop črpalke, napajalni kapel za črpalko in sonda s 
kablom za zvezno merjenje gladine talne vode v vrtini. 
 
Črpališče je z neposredno optično povezavo (signalni kabel) povezano s črpališčem Praprotnica, tako 
da se črpanje v črpališču Zabrdje krmili glede na nivo vode v akumulaciji v črpališču Praprotnica. Pri 
nivoju vode na 0,6 m se črpalka vklopi in pri nivoju 1,80 m se izklopi. 
 
Črpališče Praprotnica  
 
Za gradbeni del črpališča je bilo izdano delno gradbeno dovoljenje št. 351-610/2013/9 z dne 01.10.2013. 
Črpališče ima dostop neposredno iz LC št. 425231. 
 
Črpališče je locirano južno od lokalne ceste 425231 Zabrdje - Praprotnica - Rodine. Locirano je z 
vzdolžno osjo in kapom vzporedno s cesto na razdalji 3,90 m. Arhitekturna zasnova inženirskega 
objekta je povsem podrejena funkciji objekta. Velikost in oblika objekta se prilagaja drugim manjšim 
objektom (zidanicam) v okolici. 
 
Črpališče je zasnovano kot standarden dvoetažni objekt z nadzemnim in podzemnim delom. Podzemni 
del, ki tlorisno sega izven gabaritov nadzemnega dela, je razdeljen na suhi in mokri del. V suhem 
strojnem delu so nameščene vodovodne armature (črpalke, vodomer, zasuni, zračnik…), mokri del pa 
služi kot akumulacija (V= 21,26 m3). Mokri del objekta je od nadzemnega dela objekta ločen z betonsko 
krovno ploščo. Na steni, ki ločuje akumulacijo od strojnega dela pa so predvidene lestve za vstop iz 
nadzemnega v strojni podzemni del. Nad samo vrtino je v suhem strojnem delu objekta pokrov nad 
vrtino za eventuelen izvlek črpalke. 
Dimenzije nadzemnega dela objekta črpališča so 5,75 / 4,60 m, podzemnega dela pa 8,10 / 4,60 m. 
Slednji je s steno razdeljen na suhi in mokri del.  
 
Črpališče Praprotnica ima dva črpalna postrojenja: vodnjaško črpališče, ki dovaja vodo iz vrtine do 
akumulacije, ki je sestavni del črpališča Praprotnica in črpališče za prečrpavanje iz akumulacije naprej 
v vodovodni sistem proti VH Koren. 
 
Predvidena sta dve vertikalni večstopenjski črpalki (v objektu črpališča) s karakteristiko Q/H = 13 l/s / 
180 m s predvideno močjo 37 kW. Predvidena je črpalka proizvajalca Lowara 46SV-9 (37 kW).  
 
Črpališče se krmili glede na koto gladine v akumulaciji Praprotnica in v vodohranu VH Koren. Pri 
nivoju vode na 1,7 m v akumulaciji Praprotnica se vklopi. Vklopi se tudi v primeru, če pade nivo vode 
v VH Koren pod 2 m. Izklopi pa se, če gladina v VH Koren preseže koto 3,70 m ali, če kota gladine v 
akumulaciji Praprotnica pade pod 0,4 m. 
 
V poglobljenem delu je nameščeno kompletno črpalno postrojenje, ki se sestoji iz varnostnega preliva 
akumulacije, talnega izpusta akumulacije, vertikalnih črpalk, zračnika, varnostnega ventila, zasuna in 
sesalnih košev. V pritlični etaži je nameščen tlačni kotel 200 l in zračni kompresor za polnjenje zračnega 
kotla. 
 
V vrtini je predvidena potopna vodnjaška črpalka s karakteristiko Q/H = 1,6 l/s / 130 m, s točko črpanja 
pri 43 Hz         Qčrp /HČrp = 0,8 l/s / 125 m. Predvidena je črpalka proizvajalca Pleuger NB 61-15 (5,50 
kW).  
 
Črpališče se krmili glede na koto gladine v akumulaciji Praprotnica. Pri nivoju vode na 1,3 m se črpalka 
vklopi in pri nivoju 1,80 m se izklopi. 
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V vrtini je nameščena črpalka Pleuger NB 61 - 15 + M4-46-2 (2840 obr/min, 50 Hz, P=5,50 kW, dolžina 
1571 mm, G = 47 kg) s frekvenčno regulacijo, cevi 2 " iz nerjavnega jekla z navojem G2 spajane s 
spojkami, vezice za hkratno pritrjevanje 4 kosov elelektričnih kablov, plastični distančniki. 
 
Na vrhu vrtine so predvideni pipa z odvzemnim mestom za surovo vodo, indukcijski vodomer DN 50 
mm, ogrlica s priključnim mestom za kloriranje in prost iztok v akumulacijo. 
 
 
Vodohran Koren (200 m3)  
 
Vodohran Koren je lociran severozahodno od vrha hriba z istim imenom. Lokacija je ob občinski meji 
med Trebnjem in Mirno, vendar sam vodohran v celoti leži na parceli št. 1228/2 k.o. Mirna (torej v 
občini Mirna). 
 
Vodohran je dostopen po obstoječi gozdni cesti, ki se neposredno priključuje na javno cesto št. LC  
425621. 
 
Vodohran je projektiran kot popolnoma vkopan objekt z vidnim vstopnim delom. Po obnovitvi zarasti 
na pobočju pod vodohranom le ta  ne bo viden niti iz doline in tako ne bo moteč. 
 
Vodohran ima okroglo vodno celico premera 9,40 m, prostornine 200 m3 razdeljeno s predelno steno 
na dve polovici, ki omogočata vzdrževanje objekta brez prekinitve vodooskrbe. 
Armaturna komora – strojnica, dimenzij 3,80 / 3,00 m, ima v zgornjem delu predviden pregrajen prostor, 
kjer je predvidena postavitev avtomatike in telemetrije. 
Objekt je obsut z zemljino in ograjen. Krovna plošča strojnice je dodatno toplotno izolirana s kombi 
ploščami. Ventilacija objekta je speljana preko ventilacijskih cevi v stenah objekta, ventilacijske mreže 
v vratih in preko okna. 
Zaradi preprečevanja kondenza je prostor med vodno celico in strojnico predeljen z drsno steno iz 
akrilnega stekla. V vodohranu so tla in stene obložene z nedrsečimi keramičnimi (granitogresnimi) 
ploščicami.  
 
Skozi spodnji del strojnice so speljane cevne zveze z zapornimi armaturami.  
 
Vodohran je povratno napajalni in ima zunanji dotok in iztok DN 150 mm napeljan po isti cevi. 
Varnostni preliv je DN 100 mm, talni izpust je dimenzije 100 mm in vodi v ponikovalnico. 
 
Vodohran je osvetljen. 
 
CEVOVODI 
 
Trase vodovodov večinoma potekajo po javnih poteh in občinskih cestah. Skupna dolžina cevovodov 
je 9.131,60 m. 
 

Predvidena je vgradnja cevi iz duktilne (nodularne) litine– NL s sidrnimi spoji. 
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6.4. PREGLED NASELIJ IN ZASELKOV IN ŠTEVILA PREBIVALCEV, KI SE BODO 
PRIKLJUČILI NA OBRAVNAVAN VODOVODNI SISTEM 
 
Podatki o naseljih in številu prebivalcev, ki se bodo priključili na obravnavan vodni sistem, so prikazani 
v spodnji tabeli.  
 

Naselje Število prebivalcev 
Praprotnica 100 
Gornja Praprotnica 26 
Ocvirkov hrib 26 
Stara Gora 134 
Mlada Gora 34 
Arenberg 68 
Rovišče 24 
Sela 18 
Kmetije: Božiček, Brinovec, 
Drmašnik, Smrke 

56 

Novo Gradišče 88 
Gradišče 22 
Staro Gradišče 54 
Meglenik 88 
Češnjevek 130 
Rodine 126 
Primštal 46 
SKUPAJ 1.040 

 

7 ANALIZA ZAPOSLENIH  
 
Analiza zaposlenih »brez investicije« 
 
Na obravnavanem območju ni vodovodnega omrežja. Brez investicije torej ne bo potrebnega dela z 
vzdrževanjem in obratovanjem. 
 
Analiza zaposlenih »z investicijo« 
Obravnavani vodovod bo  po končani izgradnji  upravljalo podjetje Komunala Trebnje d.o.o. 
 
Investicija sicer predpostavlja za rutinsko obratovanje in vzdrževanje prisotnost ustrezno izobraženih 
in usposobljenih delavcev, za kar pa se po izvedbi investicije ne predvideva novih zaposlitev. 
Predvideva se, da bodo delovanje vodovoda spremljale iste strokovne službe Komunale Trebnje, kot 
skrbijo za delovanje ostalih vodovodov v obeh občinah. Vsa vzdrževalna dela se bodo predvidoma 
izvajala z obstoječimi kadrovskimi kapacitetami. 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 

8.1 OSNOVE ZA OCENO VREDNOSTI PROJEKTA 
 
Osnove za oceno vrednosti investicije so: 

1. GOI dela so upoštevana na osnovi ponudbenega predračuna izbranega izvajalca (Komunalne 
gradnje d.o.o., Grosuplje z dne 27.3.2014).  

2. Dodatno smo upoštevali še nepredvidena dela v višini 3% od GOI del. 
3. Stroški nadzora ter vodenja in koordinacije so upoštevani v višini 2% od vrednosti GOI del in 

nepredvidenih del. 
4. Stroški varstva pri delu so upoštevani v višini 0,5% od vrednosti GOI del in nepredvidenih del. 
5. Stroški odkupov zemljišč so upoštevani na podlagi cenilnih zapisnikov oziroma poročil o 

ocenjevanju vrednosti nepremičnine. Na te stroške se DDV ne obračuna! 
Predviden je odkup dela parcele 949/5 (95m2), dela parcele 950/1 (27 m2), parcele 1228/2 (1698 
m2) in parcele 693 (545 m2), vse k.o. Mirna. 

6. Stroški informiranja in obveščanja javnosti so upoštevani v višini 2.000 EUR+DDV. 
 

8.2 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE IN DINAMIKA IZVAJANJA DEL V STALNIH 
CENAH 

 
Stalne cene so cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija.  
 
Ocenjena vrednost gradbenih del v cenah marec 2014 je prikazana v spodnji tabeli.  Ponudbeni 
predračun za GOI dela ima datum 27.3.2014. Vrednost gradbenih del v stalnih cenah marec 2014 je 
tako enaka ponudbeni vrednosti. 
 

  Ponudbene cene oz. stalne cene marec 2014 

    

Črpališče Zabrdje                   56.818,17   

Črpališče Praprotnica                   48.149,35   

VH Koren                111.507,97   

Preureditev črpališča Lukovec                   17.295,21   

Preureditev vodohrana Meglenik                     4.841,76   

OBJEKTI                238.612,46   

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTOV                  41.018,43   

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE (ČRPALIŠČA IN VH)                  85.058,21   

CEVOVODI                802.248,40   

SKUPAJ GOI DELA             1.166.937,50   

DDV - 22%                256.726,25   

SKUPAJ Z DDV             1.423.663,75   
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V spodnji tabeli je prikazana ocena vrednosti investicije v stalnih cenah marec 2014 in predvidena 
dinamika izvedbe. 
 
  2014 2015 Skupaj 

OBJEKTI             95.444,98           143.167,48            238.612,46   

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTOV              41.018,43              41.018,43   

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE              85.058,21              85.058,21   

CEVOVODI           254.636,27           547.612,13            802.248,40   

SKUPAJ GOI DELA           350.081,25           816.856,25        1.166.937,50   

NEPREDVIDENA DELA - 3% od GOI del             35.008,13              35.008,13   

                               -     

NADZOR -2% od GOI in nepredvidenih del                7.001,62              17.037,29              24.038,91   

VARSTVO PRI DELU - 0,5% od GOI in nepredvidenih del                1.750,41                4.259,32                6.009,73   

ODKUPI ZEMLJIŠČ - po cenilnem poročilu (ni DDV-ja)                8.422,99                  8.422,99   

VODENJE IN KOORDINACIJA - 2% od GOI in nepr. del                7.001,62              17.037,29              24.038,91   

STROŠKI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA                1.000,00                1.000,00                2.000,00   

OSTALI STROŠKI             25.176,64             39.333,90              64.510,54   

                               -     

SKUPAJ           375.257,89           891.198,28        1.266.456,17   

DDV- 22%, razen na zemljiča (se poračuna)             80.703,68           196.063,62            276.767,30   

SKUPAJ Z DDV           455.961,57        1.087.261,90        1.543.223,47   
 
Občini imata v obravnavanem primeru pravico do odbitka DDV, zato smo v nadaljevanju prikazali 
vrednost investicije in predvideno dinamiko izvajanja v stalnih cenah, zmanjšano za DDV, ki si ga bosta 
občini poračunali. 
 
  2014 2015 Skupaj 

OBJEKTI             95.444,98           143.167,48            238.612,46   

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTOV              41.018,43              41.018,43   

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE              85.058,21              85.058,21   

CEVOVODI           254.636,27           547.612,13            802.248,40   

SKUPAJ GOI DELA           350.081,25           816.856,25        1.166.937,50   

NEPREDVIDENA DELA - 3% od GOI del             35.008,13              35.008,13   

                               -     

NADZOR -2% od GOI in nepredvidenih del                7.001,62              17.037,29              24.038,91   

VARSTVO PRI DELU - 0,5% od GOI in nepredvidenih del                1.750,41                4.259,32                6.009,73   

ODKUPI ZEMLJIŠČ - po cenilnem poročilu (ni DDV-ja)                8.422,99                  8.422,99   

VODENJE IN KOORDINACIJA - 2% od GOI in nepr. del                7.001,62              17.037,29              24.038,91   

STROŠKI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA                1.000,00                1.000,00                2.000,00   

OSTALI STROŠKI             25.176,64             39.333,90              64.510,54   

                               -     

SKUPAJ           375.257,89           891.198,28        1.266.456,17   
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8.3 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE IN DINAMIKA IZVAJANJA DEL V TEKOČIH 
CENAH 

 
 
Tekoče cene so cene, ki jih pričakujemo v času realizacije investicije.  
 
Oceno vrednosti investicije v tekočih cenah smo izdelali na naslednjih osnovah: 

• Upoštevan je terminski plan izgradnje. 
• Pri preračunu stroškov v tekoče cene smo upoštevali Umarjevo pomladansko napoved 

gospodarskih gibanj 2014, ki predvideva, da bo inflacija v letu  2014 znašala 0,8%, v letu 2015 
pa 1,4%.  

• Pri preračunu stroškov za leto 2014 smo upoštevali samo inflacijo za 9 mesecev (od aprila do 
decembra 2014), za leto 2015 pa za 11 mesecev (od januarja 2014 do novembra 2015).  

• Cene za GOI dela so fiksne do uspešnega zaključka gradnje, zato so cene GOI del v tekočih 
cenah enake kot cene v stalnih cenah. 

• Upoštevali smo, da se cene zemljišč do dejanske izvedbe nakupa ne bodo spreminjale, pač pa 
bodo enake ocenjeni vrednosti na podlagi cenitvenega poročila. Zato so cene odkupov zemljišč 
v tekočih cenah enake kot cene v stalnih cenah. 
 

V spodnji tabeli je prikazana vrednost investicije in dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah. 
 

  2014 2015 Skupaj 

OBJEKTI                 95.444,98               143.167,48           238.612,46   

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTOV                                -                   41.018,43             41.018,43   

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE                                -                   85.058,21             85.058,21   

CEVOVODI               254.636,27               547.612,13           802.248,40   

SKUPAJ GOI DELA               350.081,25               816.856,25       1.166.937,50   

NEPREDVIDENA DELA                                 -                   35.669,67             35.669,67   

        

NADZOR                    7.043,56                 17.359,24             24.402,80   

VARSTVO PRI DELU                   1.760,89                    4.339,81               6.100,70   

ODKUPI ZEMLJIŠČ                    8.422,99                                -                 8.422,99   

VODENJE IN KOORDINACIJA                    7.043,56                 17.359,24             24.402,80   

STROŠKI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA                   1.005,99                    1.018,90               2.024,89   

OSTALI STROŠKI                 25.276,99                 40.077,19             65.354,18   

                               -     

SKUPAJ               375.358,24               892.603,10       1.267.961,34   

DDV- 22%, razen na zemljišča (se poračuna)                 80.725,76               196.372,68           277.098,44   

SKUPAJ Z DDV               456.084,00           1.088.975,78       1.545.059,78   
 
 



 36

V nadaljevanju smo prikazali vrednost investicije in predvideno dinamiko izvajanja v tekočih cenah, 
zmanjšano za DDV, ki si ga bosta občini poračunali. 
 
  2014 2015 Skupaj 

OBJEKTI                 95.444,98               143.167,48           238.612,46   

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTOV                                -                   41.018,43             41.018,43   

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE                                -                   85.058,21             85.058,21   

CEVOVODI               254.636,27               547.612,13           802.248,40   

SKUPAJ GOI DELA               350.081,25               816.856,25       1.166.937,50   

NEPREDVIDENA DELA                                 -                   35.669,67             35.669,67   

        

NADZOR                    7.043,56                 17.359,24             24.402,80   

VARSTVO PRI DELU                   1.760,89                    4.339,81               6.100,70   

ODKUPI ZEMLJIŠČ                    8.422,99                                -                 8.422,99   

VODENJE IN KOORDINACIJA                    7.043,56                 17.359,24             24.402,80   

STROŠKI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA                   1.005,99                    1.018,90               2.024,89   

OSTALI STROŠKI                 25.276,99                 40.077,19             65.354,18   

                               -     

SKUPAJ               375.358,24               892.603,10       1.267.961,34   
 

8.4 STROŠKI INVESTICIJE PO UPRAVIČENIH NAMENIH TER RAZDELITEV NA 
UPRAVIČENE IN OSTALE STROŠKE V TEKOČIH CENAH 

 
Nepovratna sredstva se lahko dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte 
regionalnih razvojnih programov, med drugim tudi na področju okoljske infrastrukture. 
 
Upravičeni nameni na področju okoljske infrastrukture so naslednji: 

• odvajanje in čiščenje odpadnih voda in  
• oskrba s pitno vodo. 
 

Upravičeni nameni znotraj namena »oskrba s pitno vodo« so naslednji: 
• izgradnja vodooskrbnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev, 
• razširitev obstoječega funkcionalnega vodooskrbnega omrežja z dodatnim omrežjem oskrbe s 

pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev, 
• obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodooskrbnega omrežja, ki oskrbuje 

manj kot 10.000 prebivalcev, 
• izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 

50.000 prebivalcev. 
 

Upravičeni stroški te vsebine so naslednji:   
• stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem 

projektov, 
• stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije, 
• stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije), 
• stroški nakupa zgradb, 
• stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta), 
• stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije, 
• stroški storitev strokovnega nadzora gradnje, 
• stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta, 



 37

• stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali upravičenca, če 
le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4% vrednosti celotnih upravičenih stroškov 
operacije), 

• stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. 
 
Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in 
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del 
upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije. 
 
V obravnavanem primeru gre samo za vlaganja v oskrbo s pitno vodo, zato ločenega prikaza po 
upravičenih namenih nismo izdelali. 
 
Upravičeni stroški v tekočih cenah za obravnavano investicijo so prikazani spodaj. 
 
  2014 2015 Skupaj 

OBJEKTI                 95.444,98               143.167,48           238.612,46   

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTOV                                -                   41.018,43             41.018,43   

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE                                -                   85.058,21             85.058,21   

CEVOVODI               254.636,27               547.612,13           802.248,40   

SKUPAJ GOI DELA               350.081,25               816.856,25       1.166.937,50   

                                 -                                  -                              -     

NADZOR                    7.043,56                 17.359,24             24.402,80   

ODKUPI ZEMLJIŠČ                    8.422,99                                -                 8.422,99   

VODENJE IN KOORDINACIJA                    7.043,56                 17.359,24             24.402,80   

STROŠKI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA                   1.005,99                    1.018,90               2.024,89   

OSTALI STROŠKI                 23.516,10                 35.737,38             59.253,48   

                                 -                                  -                              -     

UPRAVIČENI STROŠKI               373.597,35               852.593,63       1.226.190,98   
 
 
Ostali stroški v tekočih cenah (brez DDV, ki si ga bosta občini poračunali) so prikazani spodaj. 
 
  2014 2015 Skupaj 

NEPREDVIDENA DELA                                 -                   35.669,66             35.669,66   

VARSTVO PRI DELU                   1.760,89                    4.339,81               6.100,70  

NEUPRAVIČENI STROŠKI                   1.760,89                 40.009,47            41.770,36   
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9 ANALIZA LOKACIJE 
 

9.1 OPIS ŠIRŠE OKOLICE 
 
Operacija se bo v celoti izvajala na ozemlju Republike Slovenije, natančneje v občinah Mirna in 
Trebnje. 
 

9.2 OPIS OŽJE LOKACIJE 
 
Operacija se bo izvajala na območju naslednjih naselij: 

• Praprotnica (občina Mirna),  
• Stara gora (občina Mirna),  
• Zabrdje (občina Mirna), 
• Lipnik (občina Trebnje) in 
• Gradišče pri Trebnjem (občina Trebnje). 

 
Z izvedbo investicije bo zagotovljena vodooskrba iz javnega vodovodnega sistema za naslednja naselja 
in zaselke: 

• Praprotnica (občina Mirna),  
• Stara gora (občina Mirna),  
• Mlada gora (občina Mirna),  
• Sela (občina Mirna),  
• Rovišče (občina Trebnje), 
• Dolga njiva (občina Trebnje) in  
• del naselja Gradišče (občina Trebnje). 
• Arenberg (občina Trebnje),  

 
Po izgradnji vodovodnega sistema Zabrdje - Praprotnica se bodo preko VH Meglenik oskrbovala tudi 
naselja Gradišče, Meglenik, Češnjevek, Rodine in Primštal (v občini Trebnje), ki se sedaj napajajo iz 
trebanjskega vodovodnega sistema.  
 
Operacija se bo izvajala v katastrskih občinah Mirna in Lukovek. 
 
Gradnja se bo izvajala na naslednjih zemljiščih: 
Črpališče Praprotnica 
k.o. Mirna 943, 949/5, 950/1 
 
Črpališče Zabrdje 
k.o. Mirna 693, 2418 
 
VH Koren 
k.o. Mirna 1228/2 
 
V-1 
k.o. Mirna 
2418, 671/1, 2377/1, 1046/4, 2372/3, 1044/1, 2378/6, 2378/9, 2378/10, 2378/11, 2383 
 
 
 
V-2 
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k.o. Mirna 
2383, 2384, 2385/1, 2592, 2385/2, 2399/1 
k.o. Lukovek 
4123/2 
 
V-3,  
k.o. Mirna 
2378/9, 2378/10, 2378/11, 2383 
 
V-4 
k.o. Lukovek 
4123/2, 4127/1, 4117/6 
 
V-5 
k.o. Lukovek 
4123/2, 4129, 4130 
 
V-6 
k.o. Mirna 
2592, 2596 
k.o. Lukovek 
4120/1 
 
V-7 
k.o. Lukovek 
4120/1 
k.o. Mirna 
2388, 2392/2, 1109/1, 1101 
 
Natančneje je predviden potek obravnavanega vodovoda prikazan na pregledni situaciji, ki je 
sestavni del vloge za prijavo na razpis. 
 

9.3 PROSTORSKI AKTI 
 
Na območju predvidene gradnje veljajo naslednji prostorski akti: 

• Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in 
srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 
61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06-popr.). 
 

• Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/ 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, 59/04, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04, 
21/05 in obvezna razlaga Odloka Uradni list RS, št. 113/07 in 13/08. 

 
• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013), v 

nadaljevanju OPN. 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  
 

10.1 VPLIVI NA OKOLJE, KI SO VEZANI NA GRADNJO 
 
Vplivi na okolje, ki so vezani na izvedbo omenjene investicije, bodo časovno omejeni in se bodo pojavili 
le med gradnjo. Vpliv gradnje vodovoda na okolico bo minimalen. 
 
V času gradnje pričakujemo predvsem naslednje vplive: 

• onesnaženje zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del in emisije izpušnih plinov 
zaradi obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil, 

• onesnaženje tal zaradi možnega izliva motornih tekočin ob nepravilni uporabi strojev in vozil, 
• povečanje emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečanega prometa s 

tovornimi vozili, vendar samo podnevi, ker nočno delo ni predvideno, 
• občasno delno oviran promet na območju gradnje, 
• povečan promet tovornih vozil. 

 
Po zaključku gradnje bo celotna trasa vodovoda povrnjena v prvotno stanje. 
 

10.2 VPLIVI INVESTICIJE NA OKOLJE V ČASU UPORABE  
 
Zrak: Pri obratovanju vodovoda ne bo povečano onesnaženje zraka z emisijami. 
 
Tla in voda: Vodovod bo zgrajen vodotesno, zato negativnih vplivov na tla in vodo ne bo. 
 
Odpadki: Komunalnih odpadkov ne bo, razen ob vzdrževalnih delih. Odpadke bo vzdrževalec 
vodovoda po končanih delih pospravil in odložil na komunalno deponijo. 
 
Hrup: Vodovod se nahaja pod nivojem terena, zato ne bo povzročal hrupa. 
 
Obravnavana investicija v času obratovanja ne bo imela negativnih vplivov na okolico. Hkrati bo 
izvedba investicije pozitivno vplivala na smotrno porabo električne energije pri črpanju vode, na 
zmanjšanje obolenj prebivalcev in na ohranjanje poseljenosti teh naselij. 

10.3 IZHODIŠČA ZA VARSTVO OKOLJA 
 
V sklopu načrtovanja in izvedbe investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: 

Učinkovitost izrabe naravnih virov 
Uporaba najnovejših materialov  in najboljše razpoložljive tehnike pri gradnji vodovoda, bo pozitivno 
vplivala na racionalno porabo vodnih virov in na smotrno porabo električne energije pri črpanju vode.  
 
Okoljska učinkovitost 
Med gradnjo bo izvajalec uporabljal najboljše razpoložljive tehnike, ki jih v tem času uporabljajo in so 
predpisane v pravilnikih in standardih. Pri investicijskih delih se bodo uporabljale smernice iz projektne 
dokumentacije in pravilnikov, ki se nanašajo na vodovode. Upoštevanje le-teh zagotavlja izvedbo 
vodovoda na tak način, da se zagotavlja tudi skrb za okolje. 
 
Izvajalec bo gradbišče in dela organiziral tako, da bo ves čas gradnje nadziral in meril emisije in druge 
vplive na okolje in o odstopanjih redno obveščal nadzorne organe in naročnika. Vse odpadke, ki bodo 
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nastali med gradnjo bo ločeno zbiral in odvažal na deponijo. S sodobno tehniko in uporabljenimi 
materiali bo skrbel za čim manj gradbenih odpadkov. Po končani gradnji se prizadeta območja zatravijo. 
 
Trajnostna dostopnost 
Uporaba vodnega vira ne bo zmanjšala oziroma ogrožala kakovosti in količine razpoložljivega vodnega 
vira in podtalnice. Tudi če upoštevamo dolgoročne razvojne potrebe izdatnost vodnega vira presega 
predvideno porabo.  Pri normi porabe 250 l/s prebivalca in 20% (ocenjenih) izgub zagotavljata oba 
vodna vira preskrbo za kar 3.110 prebivalcev. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje 
Zaradi gradnje vodovoda se bodo zaradi dostopnosti do brezhibne pitne vode v zadostnih količinah 
bistveno izboljšale sanitarno – higienske razmere v obravnavanih naseljih, kar bo pozitivno vlivalo na 
zmanjšanje obolenj prebivalcev in na zmanjšanje demografske ogroženosti teh naselij.  
 

10.4 OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE 
 
Vsi stroški, ki so vezani na odpravo negativnih vplivov na okolje in se bodo pojavili v času gradnje 
(odvoz odpadnega materiala, stroški deponij, čiščenje gradbišča, humusiranje in zatravitev) so vključeni 
v ceno gradbeno obrtniških del.  Dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje ne 
pričakujemo. 
 

11 ČASOVNI NAČRT, ORGANIZACIJA VODENJA IN ANALIZA 
IZVEDLJIVOSTI 
 

11.1 ČASOVNI NAČRT 
 
Predviden terminski plan izvedbe investicije je prikazan v spodnji tabeli. 

Aktivnost Pričetek 

(mesec, leto) 

Zaključek 

(mesec, leto) 

1. izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in IP) Dec 2013 Apr 2014 

2. odkupi zemljišč Apr 2014 Jun 2014 

3. GOI dela  Jun 2014 November 2015 

4. nepredvidena dela Jun  2014 November 2015 

5. nadzor Jun  2014 November 2015 

6. varstvo pri delu Jun 2014 November 2015 

7. vodenje in koordinacija Jun 2014 November 2015 

8. obveščanje in informiranje Jun 2014 November 2015 
 
Začetek operacije:  januar 2014 (kot začetek investicije se šteje datum potrditve DIIP-a) 
Predviden zaključek operacije (fizično in finančno): najkasneje do 31.12.2015 
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11.2 ORGANIZACIJA VODENJA IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE 
 
ORGANIZACIJA VODENJA 
 
V izvedbo obravnavane investicije so organizacijsko, preko svojih odgovornih predstavnikov, vključeni 
naslednji nosilci nalog: 
 
Investitor: 
Nosilec tega intra-regijskega projekta je Občina Mirna. 
 
Kot investitorja nastopata Občina Mirna in Občina Trebnje s svojimi strokovnimi službami. Glavni 
odgovorni osebi predstavljata župan Občine Mirna: Dušan Skerbiš in župan občine Trebnje: Alojzij 
Kastelic. 
 
Organizacijsko ekipo, ki bo v sodelovanju z  zunanjim izvajalcem za vodenje projekta skrbela za 
vodenje postopkov pri izbiri izvajalca gradbenih in ostalih del, sodelovanje z izdelovalcem investicijske 
dokumentacije, zagon projekta, koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru 
odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje problemov 
in spremljanje finančnega plana ter obveščanje javnosti, pa sestavljajo strokovni delavci iz obeh občin: 
 
1. Vodja delovne skupine: Davorin Fink, zaposlen na Občini Mirna 
Izobrazba:  dipl.varstv. 
Sedanje delovno mesto: višji svetovalec III  
Delovne izkušnje: 6 let 
 
2. Članica delovne skupine: Tanja Šinkovec, zaposlena na Občini Mirna 
Izobrazba: dipl.ekon. 
Sedanje delovno mesto: direktorica občinske uprave 
Delovne izkušnje: 20 let 

 
3. Član delovne skupine: Stanko Gojkovič, zaposlen na Občini Trebnje 
Naloge: skrbel bo za tehnično koordinacijo projekta med izvajalci del in občinsko upravo 
Sedanje delovno mesto: uslužbenec Oddelka za okolje in prostor za področje komunale  
Delovne izkušnje: 19 let 
Referenčni projekti: Kanalizacija Veliki Gaber, VH Medvedjek in zamenjava cevovoda, Zamenjava 
cevovoda na vodovodu Trenje – Suha krajina,….) 

 
Občina Mirna ima že konkretne izkušnje s črpanjem sredstev Evropske unije in sicer pri projektu »PIC 
Mirna«.  
 
Ekipa bo skrbela za redne sestanke, ki se jih bodo udeležili izbrani izvajalci in nadzorni inženir. 
Kontrolo izvedbe del bo ekipa izvajala po vnaprej postavljenem načrtu izvajanja del. V primeru 
odstopanja od načrta izvedbe bo ekipa od izvajalcev zahtevala pospešitev izvedbe del ali sprejela druge 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje težav oziroma nevšečnosti. 
 
Organizacijska ekipa bo  predstavljala tudi komunikacijsko vez med občino in državnimi institucijami.  
 
Organizacijska ekipa bo o vseh zadevah v povezavi s predmetnim projektom vodila pisna poročila in 
dokumentirala vse postopek izpeljave. 
 
Pri izvedbi obravnavane investicije bo investitor sodeloval z zunanjimi izvajalci, kot so: 
Projektant:  
Projektanta predstavlja odgovorna oseba podjetja, ki je izdelalo projektno dokumentacijo. Projektant je 
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bil izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 
Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo izbrano podjetje PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., ki ga 
zastopa direktor, Viljem Celcer, univ.dipl.inž.grad. 
 
Izvajalec del: 
Izvajalca del predstavlja odgovorna oseba, ki bo podpisnik  gradbene pogodbe z investitorji. Izvajalec 
je bil izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Izbrani izvajalec je podjetje Komunalne gradnje 
d.o.o., Grosuplje. 
 
Izvajalec nadzora: 
Nadzor opravlja odgovorna oseba, ki bo z investitorji podpisala pogodbo o izvajanju nadzora nad 
investicijo v skladu z določili ZGO. Organizacijsko bo nadzorni inženir samostojen in operativno 
povezan z vodjem projekta na občini in izvajalcem. Nadzorni inženir bo odgovoren za napredovanje 
del, kontrolo količin, kontrolo kakovosti in poročanje investitorju. Nadzorni inženir bo izbran v skladu 
z Zakonom o javnem naročanju. 
 
Zunanji izvajalec za vodenje projekta: 
Zunanji izvajalec za vodenje in koordinacijo projekta bo izbran v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju. Zunanji izvajalec bo za občino pripravljal vso potrebno dokumentacijo v zvezi z načrtovano 
investicijo, izvajal postopke in opravljal druge naloge v imenu in za račun upravičenca.  
 
Izvajalec koordinacije varnosti: 
Izvajalec koordinacije varnosti bo izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Izvajalec bo za 
investitorja izvajal koordinacijo varnosti pri izgradnji vodovoda, kar zajema izdelavo varnostnega 
načrta, nadzor, pomoč, svetovanje in koordinacijo pri vodenju gradbenih del in koordinacijo varnosti 
nad izvajanjem del. 
 
ANALIZA IZVEDLJIVOSTI 
 
Z analizo možnih variant je bilo ugotovljeno, da je optimalna varianta »z investicijo« ker bo pozitivno 
vplivala na okolje in izboljšanje življenjskega standarda sedanjih prebivalcev. Omogočen bo razvoj 
obravnavanega območja tako z demografskega kot gospodarskega vidika. 
 
Predhodni postopki v zvezi z obravnavano investicijo so zaključeni. Pripravljena je ustrezna projektna 
in investicijska dokumentacija.  
 
Za obravnavano investicijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (delno gradbeno dovoljenje št. 351-
610/2013/9 za gradnjo črpališča Praprotnica in delno gradbeno dovoljenje št. 351-3-2014/17 za gradnjo 
cevovodov, črpališča Zabrdje in vodohrana Koren). 
 
Za izvedbo GOI del je bil že izbran izvajalec Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje.  
 
Čim prej bo potrebno odkupiti tudi vsa potrebna zemljišča. Prav tako bo potrebno čim prej izbrati 
izvajalca nadzora in varstva pri delu  ter zunanjega izvajalca za vodenje in koordinacijo. 
 
Občina bo v aprilu 2014 vložila prijavo za sofinanciranje investicije  iz sredstev EU.   
 
Gradnja se je začela predvidoma v juniju 2014 in bo zaključena v novembru 2015.   
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Za vse aktivnosti so predvidene rezerve v času, čeprav se pri investiciji ne pričakuje večjih zaostankov, 
ki bi lahko nastali zaradi nepredvidenih del in neugodnih vremenskih pogojev.  
 
Projekt je izvedljiv, saj je investicija usklajena z razvojnimi občinskimi in državnimi programi, prav 
tako pa so zagotovljena finančna sredstva. 
 

12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA 
 
Nepovratna sredstva, ki jih je možno pridobiti na podlagi prijave na javni poziv za predložitev vlog za 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne 
prioritete »Razvoj regij« so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 
(razvojna prioriteta Razvoj regij, prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi).  Z njimi se lahko 
sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15% (razliko) celotnih 
upravičenih javnih izdatkov operacije (t.j. lastno udeležbo) mora biti zagotovljeno iz javnih virov.   
 
V javnem razpisu je določeno, da se znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem pozivu 
zniža pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim 
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi). 
 
Finančna konstrukcija investicije v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja v EUR je prikazana 
v spodnjih tabelah.  
 
(bruto, z DDV) 

  2014 2015 Skupaj Delež 

SREDSTVA EU           264.282,50                602.217,50              866.500,00        56,08   

Občinski proračun Občine Mirna           128.507,00                326.128,05              454.635,05        29,43   

Občinski proračun Občine Trebnje             63.294,50                160.630,23              223.924,73        14,49   

SKUPAJ OBČINE           191.801,50                486.758,28              678.559,78        43,92   

SKUPAJ           456.084,00             1.088.975,78           1.545.059,78      100,00   
 
 (brez povračljivega DDV) 

  2014 2015 Skupaj Delež 

SREDSTVA EU           264.282,50                602.217,50              866.500,00        68,34   

Občinski proračun Občine Mirna             74.420,74                194.558,35              268.979,09        21,21   

Občinski proračun Občine Trebnje             36.655,00                   95.827,25              132.482,25         10,45   

SKUPAJ OBČINE           111.075,74                290.385,60              401.461,34        31,66   

SKUPAJ           375.358,24                892.603,10           1.267.961,34      100,00   
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Predvideno je, da se bodo z nepovratnimi sredstvi EU delno financirali upravičeni stroški. Ostanek 
stroškov do polne vrednosti investicije (del upravičenih stroškov in vse neupravičene stroške) bosta 
pokrili Občina Mirna in Občina Trebnje iz občinskih proračunov, in sicer v razmerju 67% (Občina 
Mirna) in 33% (Občina Trebnje), kar je razvidno iz spodnje tabele. 
 

  2014 2015 Skupaj Delež 

Občinski proračun Občine Mirna             74.420,74                194.558,35              268.979,09        67,00   

Občinski proračun Občine Trebnje             36.655,00                   95.827,25              132.482,25         33,00   

SKUPAJ OBČINE           111.075,74                290.385,60              401.461,34      100,00   
  
Predvidena dinamika plačil upravičenih stroškov (v tekočih cenah)  in viri financiranja upravičenih 
stroškov so prikazani v spodnji tabeli.  
 

  2014 2015 Skupaj Delež 

SREDSTVA EU           264.282,50                602.217,50              866.500,00        70,67   

Občinski proračun Občine Mirna             73.240,95                167.752,01              240.992,96         19,65   

Občinski proračun Občine Trebnje             36.073,90                   82.624,12              118.698,02           9,68   

SKUPAJ OBČINE           109.314,85                250.376,13              359.690,98        29,33   

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI           373.597,35                852.593,63           1.226.190,98      100,00   
 
 

13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA IN PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE 
 
 
Analizo stroškov in koristi ter določitev zneska nepovratne pomoči EU smo izdelali v skladu z 
Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi. Analiza stroškov in koristi zajema: 

• finančno analizo, 
• ekonomsko analizo, 
• analizo občutljivosti in 
• analizo tveganj. 

 
Pri izračunih smo v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 uporabili vrednost investicije po stalnih cenah.  
 

13.1 FINANČNA ANALIZA 
 
Pri analizi, izdelani s finančnega vidika, smo upoštevali stroške in prihodke predlaganega 
investicijskega projekta v primerjavi z varianto »brez« investicije. 
 
Pri izračunu finančnih kazalnikov smo kot osnovo uporabili vrednost investicije po stalnih cenah, brez 
DDV, ki si ga bosta občini poračunali (ker ne predstavlja stroška operacije). 
 
Investicija se bo predvidoma začela uporabljati s 1.1.2016. 
 
V skladu s priporočili Evropske komisije t.j. »Delovni dokument 4 – Navodila za uporabo metodologije 
pri izdelavi analize stroškov in koristi« smo upoštevali, da je ekonomska doba obravnavane investicije 
30 let. 
 
Amortizacijske stopnje so predpisane v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
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gospodarskih javnih občinskih služb varstva okolja (Uradni list 87/2012 in 102/2012) in so naslednje: 
• za omrežje vodovoda iz duktilne litine je amortizacijska stopnja 2%, 
• za objekta vodovoda z vgrajeno električno napeljavo (vodni zbiralniki, črpališča…) je 

amortizacijska stopnja 2,5%, 
• za električno opremo vodovoda je amortizacijska stopnja 10%, 
• za zunanjo ureditev objektov vodovoda je amortizacijska stopnja 4%. 

Te amortizacijske stopnje smo uporabili pri izračunu ostanka vrednosti, ki predstavlja neamortizirano 
vrednost operacije po koncu ekonomske dobe. Upoštevali smo tudi, da se zemljišča ne amortizirajo. 
Preostanek vrednosti znaša 418.682,87 EUR. 
 
Pri finančni analizi smo uporabili splošno diskontno stopnjo, ki je predpisana v 8. členu Uredbe o  enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in znaša 
7 %. 
 
Pri finančni analizi smo izračunali donosnost iz denarnih tokov, ki nastopajo pri investitorju in so 
posledica tržnih cen. 
 
Pri finančni analizi smo upoštevali naslednje predpostavke: 
 
1. Kot prihodke bomo upoštevali: 
 

a) Prihodke iz naslova vodarine, pri čemer bomo upoštevali: 
• Po dograditvi se bodo na nov kanalizacijski sistem priključili prebivalci iz naslednjih naselij in 

zaselkov: Praprotnica, Stara gora, Mlada gora, Arenberg, Rovišče, Sela, Gradišče (skupaj 650 
prebivalcev).  Vodo iz obravnavanega sistema bo uporabljalo tudi 390 prebivalcev iz občine 
Trebnje (Meglenik, Češnjevek, Rodine, Primštal), ki sedaj uporabljajo vodo iz trebanjskega 
vodovodnega sistema. 

• Rasti prebivalstva pri oceni prihodkov obravnavane investicije nismo upoštevali. 
• Predvidena povprečna poraba vode na prebivalca znaša 100 l/dan. Predvidena letna poraba vode 

za 650 prebivalcev, ki sedaj nimajo urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema, je 
ocenjena na 23.725 m3 (650 prebivalcev*100 l/dan*365 dni/1000). 

• Upoštevali smo veljavno prodajno ceno za vodarino, ki znaša 0,78 EUR/m3 v obeh občinah.  
• Prihodki iz naslova vodarine so ocenjeni na 18.505,50 EUR/leto (23.725 m3*0,78).  V letu 2015 

se bo na vodovod priklopilo samo 20% prebivalcev, zato smo v letu 2016 upoštevali samo del 
teh prihodkov. 

• Kot prihodke bomo upoštevali tudi prihodke iz naslova komunalnega prispevka, ki so ga dolžni 
poravnati uporabniki predvidenega vodovodnega omrežja ob priklopu nanj. Ocenili smo, da 
bodo prihodki iz naslova komunalnega prispevka znašali skupaj 216.000 EUR.  

• Upoštevali smo, da se bodo prebivalci priklapljali postopoma. V letu 2016 se bo na vodovod 
priklopilo 20% prebivalcev, ostali pa v letu 2017. To smo upoštevali tudi pri oceni prihodkov iz 
vodarine in komunalnega prispevka. 

 
2.    Odhodki: 

a) Pri oceni stroškov obratovanja vodovoda smo izhajali iz podatkov iz Elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje, kjer je 
vodovodno omrežje dobro razvito. Predračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo 
za leto 2013 za občino Trebnje so 478.430 EUR. V občini Trebnje je po podatkih Komunale 
Trebnje skupaj 258 km cevovodov. Na podlagi teh podatkov smo izračunali, da znašajo stroški 
obratovanja povprečno 1.854 EUR/km cevovoda, od tega predstavljajo stroški dela cca 32%, 
ostali stroški pa 68%. 

b) Stroške obratovanja obravnavanega vodovoda (9,132 km) smo torej ocenili na 16.931 
EUR/leto. 
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c) Stroški investicijskega vzdrževanja so upoštevani v višini cca 10% od vrednosti investicije, 
vendar se pojavijo šele po 10. letih obratovanja in znašajo povprečno 6.332 EUR/leto. 

 
Na podlagi opravljene finančne analize (v prilogi) smo dobili naslednje rezultate: 

• FRR (finančna interna stopnja donosnosti) je negativna in nižja od uporabljene 7% 
splošne diskontne stopnje, 

• FNPV (finančna neto sedanja vrednost) je negativna in znaša -1.004.502,43 EUR. 
 

13.2 EKONOMSKA  ANALIZA 
 
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju regije ali države. Izdelana 
je v imenu vse družbe (regije ali države) in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi. 
 
Pri ekonomski analizi je torej potrebno ugotoviti vse vplive naložbe na člane družbe in jih izmeriti ter 
izraziti v denarnih enotah, tako da so primerljivi z denarnim vložkom oz. investicijskim izdatkom. 
Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize. Za potrebe ekonomske 
analize je potrebno: 

a) pri investiciji izločiti vpliv davkov, prispevkov, carin in drugih dajatev, 
b) pri učinkih naložbe izločiti vpliv davkov, prispevkov, carin in drugih dajatev, 
c) oceniti nepodjetniške stroške in koristi in jih vključiti v izračun donosnosti naložbe. 

 
Namen popravkov zaradi eksternalij je določiti družbene koristi ali stroške, ki niso bili upoštevani v 
finančni analizi.  
 
Za ovrednotenje družbenih koristi smo uporabili metodo »pripravljenost plačati«. To pripravljenost se 
lahko v skladu z Navodilom za analizo stroškov in koristi investicijskih projektov oceni na podlagi 
tržnih cen alternativnih storitev (avtocisterne z vodo, ustekleničena voda,….). V obravnavanem primeru 
smo to pripravljenost ocenili na podlagi tržnih cen za prevoz pitne vode z gasilskimi avtocisternami.  
 
Cena za prevoz pitne vode z gasilsko avtocisterno do 8.000 l znaša 89,48 EUR za en prevoz (vir: Cenik 
gasilskih storitev – Gasilska zveza Slovenije, v ceni je vključen prevoz do 10 km in polnitev in 
praznjenje za en prevoz). To pomeni, da znaša tržna cena za 1 m3 pitne vode v tem primeru 11,19 
EUR/m3. Za pretvorbo prodajnih cen vodarine, ki smo jo uporabili v finančni analizi, v obračunske 
cene smo zato uporabili konverzijski faktor 14,35 (11,19 Eur /0,78 Eur = 14,35). Tako korigirano 
tržno ceno smo uporabili za potrebe preračunov v ekonomski analizi. 
 
Cilj naslednje faze ekonomske analize je določiti vrednosti za pretvornike, s katerimi smo preoblikovali 
tržne cene v popravljene, obračunske cene. Cene in posledično prihodke, stroške in denarne tokove smo 
spremenili za učinke davkov, prispevkov, carin in drugih dajatev s pomočjo konverzijskih faktorjev in 
na ta način preoblikovali tržne cene, ki smo jih uporabili v finančni analizi, v obračunske cene.  
 
Naložbene izdatke in ostanek vrednosti investicije smo upoštevali brez DDV, zato je konverzijski 
faktor za preračun v obračunske cene enak 1. Konverzijski faktor za stroške izvajanja je prav tako 1. 
V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Za preračun stroškov dela smo tako uporabili 
konverzijski faktor 0,60.  
 
 
Na podlagi opravljene ekonomske analize (v prilogi) smo dobili naslednje rezultate: 

• ENPV (sedanja neto ekonomska vrednost) je večja od nič in znaša 1.713.083,98 EUR, 
• ERR (ekonomska stopnja donosa) je večja od splošne diskontne stopnje in znaša 18,34%. 

 



 48

13.3 PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM 
 
Investicijo opravičujejo tudi nekatere druge družbene koristi, ki pa jih je težko finančno ovrednotiti in 
sicer: 

• povečanje kakovosti življenja prebivalcev na obravnavanem območju, 
• nadomestitev oporečnih vodnih virov s kvalitetno pitno vodo, 
• pozitiven vpliv na zdravje ljudi, kar bo prispevalo k manjšim zdravstvenim stroškom, 
• pozitiven vpliv na ohranjanje poseljenosti na tem območju, 
• izboljšanje pogojev za nemoten razvoj podjetništva, kmetijstva in turizma na tem območju, kar 

bo omogočilo tudi odpiranje novih delovnih mest na tem območju, 
• pozitiven vpliv na okolje: racionalna poraba vodnih virov, smotrna poraba električne energije 

pri obratovanju vodovoda,… 
• skladnejši regionalni razvoj: investicija bo pripomogla k višji kakovosti bivanja in dela na tem 

območju, s čimer bo omogočen nadaljnji razvoj območja in prispevala k skladnejšemu 
regionalnemu razvoju. 
 

13.4 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate 
ocenjevanja stroškov in koristi. 
 
Rezultati analize občutljivosti so prikazani v spodnji tabeli.  

 FNPV FRR v % ENPV ERR v % 
Osnovni izračun -1.004.502,43 -3,50 1.713.083,98 18,34 
Stroški  
+10% 

-1.027.324,69 -3,86 1.692.775,03 18,23 

Inv.stroški +10% -1.125.317,78 -3,85 1.592.268,63 16,74 
Prihodki – 10% -1.042.549,50 -3,86 1.405.791,58 16,46 

 
Rezultati analize občutljivosti kažejo, da bo investicija ekonomsko donosna, kljub povečanju stroškov 
obratovanja, dela in investicijskega vzdrževanja (+10%), povečanju stroškov investicije (+10%) ali 
zmanjšanju prihodkov (-10%).  
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13.5 ANALIZA TVEGANJ 
 
Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in 
splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbenokulturna in druga tveganja). 
 
V spodnji tabeli so prikazani kritični parametri obravnavane investicije in stopnje tveganja. 
Kritični parameter Opis Stopnja tveganja 
Stroški investicije Pri oceni vrednosti GOI del smo izhajali iz 

ponudbenega predračuna izbranega izvajalca. 
Dodatno smo upoštevali še rezervo za gradbena dela 
(3% od GOI del). Ocenjujemo, da je investicijska 
vrednost realno ocenjena. Večjih odstopanj končne 
vrednosti investicije navzgor ne pričakujemo. 

Nizka 

Izvedba V investicijskem programu je predpostavljen okvirni 
terminski plan. Glede na to, da so predhodne 
aktivnosti v zvezi z investicijo že v teku (projektna in 
investicijska dokumentacija je že izdelana, gradbeno 
dovoljenje je pridobljeno, izvajalec GOI del je izbran), 
lahko predvidevamo, da se bo izvedba investicije 
začela v skladu s terminskim planom in se končala kot 
je predvideno.  
V izogib tveganjem, povezanim s količinsko ali 
kakovostno neustrezno izvedbo del, bosta investitorja 
angažirala strokovni gradbeni nadzor. Prav tako bodo 
strokovni sodelavci občinske uprave izvajali stalno 
spremljanje in nadzor nad izvedbo del. 

Srednja 

Viri financiranja Predvideno je, da bosta občini za izvedbo obravnavane 
investicije pridobili nepovratna sredstva EU. 
V primeru, da sredstva ne bodo pridobljena v 
načrtovanem časovnem okviru in višini, bo to ogrozilo 
izvedbo investicije oziroma vplivalo najmanj na zamik 
njene izvedbe.  

Visoka 

Stroški 
obratovanja 

Ocena stroškov obratovanja temelji na obstoječih 
podatkih o stroških obratovanja obstoječih 
vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja Komunala 
Trebnje, zato ocenjujemo, da dejanski stroški 
obratovanja ne bodo bistveno odstopali od ocenjenih. 

Nizka 
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14 SKLEP 
 
Predmet obravnavanega projekta so vlaganja v okoljsko infrastrukturo – oskrbo s pitno vodo. 
Predvidena investicija bo zajemala izgradnjo  vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica. V okviru 
vodovodnega sistema bo zgrajenih 9,132 km cevovodov, črpališče z vrtino Zabrdje, črpališče z vrtino 
in vodno akumulacijo Praprotnica z vmesnim prečrpavanjem in vodohran Koren s prostornino 200 m3.  
 
Z izvedbo investicije se bo zagotovila oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda za naslednja naselja in 
zaselke, ki še nimajo urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema:  

• Praprotnica (občina Mirna),  
• Stara gora (občina Mirna),  
• Mlada gora (občina Mirna),  
• Sela (občina Mirna),  
• Arenberg (občina Trebnje),  
• Rovišče (občina Trebnje), 
• Dolga njiva (občina Trebnje) in  
• del naselja Gradišče (občina Trebnje). 

 
Po izgradnji vodovodnega sistema Zabrdje - Praprotnica se bodo preko VH Meglenik oskrbovala tudi 
naselja Gradišče, Meglenik, Češnjevek, Rodine in Primštal (v občini Trebnje), ki se sedaj napajajo iz 
trebanjskega vodovodnega sistema.  
 
Vodna vira Zabrdje in Praprotnica bosta služila kot rezervna vodna vira za obe občini in sicer najmanj 
v količini 5,80 l/s, pri čemer je že s tem projektom omogočen dotok v VH Meglenik (torej v trebanjski 
vodovodni sistem) v količini 8 l/s. 
 
Po izgradnji se bo na obravnavan vodovodni sistem priključilo 650 prebivalcev iz naselij in zaselkov 
na mejnem območju med občinama Mirna in Trebnje, kjer vodooskrba iz javnega vodovodnega omrežja 
še ni urejena. Vodo iz obravnavanega sistema bo uporabljalo tudi 390 prebivalcev iz občine Trebnje, ki 
sedaj uporabljajo vodo iz trebanjskega vodovodnega sistema. 
 
Namen izgradnje tega vodovodnega sistema  je  zagotoviti vodooskrbo na mejnem področju med 
občinama Mirna in Trebnje ter tako izboljšati kvaliteto bivanja in ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj 
tega območja.  
 
Vrednost investicije v stalnih cenah marec 2014 je bila ocenjena na 1.543.223,47 EUR oziroma 
1.545.059,78 EUR  v tekočih cenah (z vključenim DDV).  
 
Občini si bosta DDV poračunali. Vrednost investicije, znižana za DDV, ki si ga bosta občini poračunali, 
tako znaša 1.266.456,17 EUR v stalnih cenah marec 2014 oziroma 1.267.961,34 EUR v tekočih cenah. 
 
Upravičeni stroški znašajo 1.226.190,98 EUR v tekočih cenah.    
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Predvideno je, da se bo investicija financirala iz (v tekočih cenah, brez DDV, ki si ga bosta občini 
poračunali): 

• nepovratnih sredstev EU  v višini 866.500,00 EUR (68,34% celotne vrednosti investicije), 
• občinskega proračuna Občine Mirna v višini 268.979,09 EUR (21,21% celotne vrednosti 

investicije) in 
• občinskega proračuna Občine Trebnje v višini 132.482,25 EUR (10,45% celotne vrednosti 

investicije).   
 
Operacija se bo predvidoma začela januarjem 2014 (z datumom potrditve DIIP) in bo predvidoma 
zaključena do 31.12.2015 (finančno in fizično).  
 
Finančna analiza je pokazala, da so: 

• FRR (finančna interna stopnja donosnosti) je negativna in nižja od uporabljene 7% splošne 
diskontne stopnje, 

• FNPV (finančna neto sedanja vrednost) je negativna in znaša -1.004.502,43 Eur. 
 
Na podlagi opravljene ekonomske analize, pri kateri smo za ovrednotenje družbenih koristi uporabili 
metodo » pripravljenost plačati«, smo dobili naslednje rezultate: 

• ENPV (sedanja neto ekonomska vrednost) je večja od nič in znaša 1.713.083,98, 
• ERR (ekonomska stopnja donosa) je večja od splošne diskontne stopnje in znaša 18,34%. 

 
Projekt predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in ima jasno opredeljene cilje, skladne z javnim 
pozivom in razpisno dokumentacijo za sofinanciranje investicij za prednostno usmeritev »Regionalni 
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Projekt bo pozitivno prispeval k ciljem 
regionalne politike EU na področju okoljske infrastrukture in skladnega regionalnega razvoja. Zato 
smatramo, da je primeren za sofinanciranje s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Projekt je zaželen z gospodarskega vidika (ENPV je večji od 0). Da bo projekt finančno izvedljiv, 
potrebuje prispevek iz skladov (FNPV je manjši od 0). 
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PRILOGA 1 
 

Analiza stroškov in koristi 
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PRILOGA 2 
 

Izračun finančne vrzeli 
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PRILOGA 3 
 

Pregledna situacija 
 


