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PREDLOG SKLEPA: 
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1. Potrdi se Investicijski program (IP) za operacijo »ZAMENJAVA CEVOVODA 
NA VODOVODU TREBNJE-dolina Temenice«.  

2. Potrdi se SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP). 
 

 Alojzij Kastelic 
ŽUPAN 

Priloge: 
- Investicijski program (IP) za operacijo »ZAMENJAVA CEVOVODA NA 

VODOVODU TREBNJE-dolina Temenice«.  
- Sklep o potrditvi IP v skladu s pogoji razpisa 
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I. NASLOV 
  
Investicijski program (IP) za operacijo »ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU 
TREBNJE-dolina Temenice« 

 

II. UVOD 

 

1. Razlogi za potrditev IP za operacijo »ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU 
TREBNJE-dolina Temenice« 

Občina Trebnje bo kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 
2012-2014. Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta zamenjave cevovoda 
na vodovodnem omrežju Trebnje-smer Suha Krajina. Projekt »ZAMENJAVA 
CEVOVODA NA VODOVODU TREBNJE-dolina Temenice« je bil načrtovan za izvedbo 
v obdobju 2015-2016, vendar je Vlada RS objavila Akcijski načrt za pospešitev črpanja 
evropskih kohezijskih sredstev, kjer bo objavljen razpis za kandidaturo vseh 
neizkoriščenih sredstev v obdobju 2007-2013. S predhodno navedenim in zaključenim 
projektom zamenjave cevovoda, je Občina Trebnje že izkazala reference, da je 
sposobna izvesti projekt v zelo kratkem času (dobri trije meseci-8.261 m), tako da 
obstojijo resne možnosti za odobritev nepovratnih sredstev za Občino Trebnje.  

Zaradi navedenega, ter izpolnjevanja razpisnih pogojev, se OS predlaga sprejetje 
Investicijski program (IP) za operacijo »ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU 
TREBNJE-dolina Temenice«. 

 

2. Pravna podlaga za sprejem investicijske dokumentacije 

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB 4 in 110/11-ZDIU 12) in Uredba o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010). 

 

3. Cilji in načela 

Cilj potrditve investicijske dokumentacije je seznanitev z investicijo, na podlagi katere so 
v nadaljevanju načrtujejo ostale aktivnosti glede finančne konstrukcije, dinamike 
izvajanja in načina ter dinamike financiranja. Pri tem je paziti na skladnost z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010) ter ostalo področno zakonodajo. 

 

4. Ocena finančnih in drugih posledic  

Investicijska dokumentacija je načrtovan strošek, ki ima razmeroma nizko vrednost v 
primerjavi z ostalimi postopki, ki sledijo do same izvedbe projekta. Investicijski program 
je izdelan na podlagi novih vhodnih podatkov z enako vsebino kot že potrjen DIIP). 

 

III. OBRAZLOŽITEV 

Kot je že v uvodu navedeno bo Občina Trebnje kandidirala na Javnem razpisu za 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« 
razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Projekt »ZAMENJAVA CEVOVODA NA 
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VODOVODU TREBNJE-dolina Temenice« je nadaljevanje uspešno zaključenega 
projekta zamenjave cevovoda na vodovodnem omrežju Trebnje-smer Suha Krajina in z 
njim so 99 % uspešno zaključene vse zamenjave primarnih cevovodov na vodovodnem 
omrežju Trebnje (smer Suha Krajina in dolina Temenice). Zaradi pravkar izkoriščenih 
sredstev istega sklada, se ni predvidevalo, da bi ponovno kandidirali s podobnim 
projektom, vendar kot kaže je bila Občina Trebnje uspešna, druge pa ne, tako da lahko 
za ista sredstva (preostanek) zaprosimo s podobno operacijo. Razpolaga se s projektno 
dokumentacijo PZI, soglasji pristojnih služb in državnih organov, (služnosti niso 
potrebne), dovoljenje za gradnjo ni potrebno, ker gre za vzdrževalna dela. Za uspešno 
kandidaturo na razpis pa je potrebno izpolniti še kriterije kot so potrjen DIIP in IP, odprt 
Nrp, lastna sredstva ter izbran izvajalec.  

S tem je sklep utemeljen.  
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Številka: _________ 
Datum:  __________ 
 
Investitor: Občina Trebnje 
Operacija: ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU TREBNJE – DOLINA 
TEMENICE 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF-UPB4/ (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr.), 
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
44/07, 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 18. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007, 111/2007, 11/2009, 14/2011) je 
Občinski svet Občine Trebnje na ______ seji, dne _______________ sprejel: 
 

SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) 
 
za operacijo »Zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje – dolina Temenice«. 
Investicijski program je izdelalo podjetje ESPRI d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, 
januar 2014. 
 
Predpostavke operacije so: 
 

1. Vrednost operacije: 
S povračljivim DDV – zgolj informativno: 839.431,59 EUR (tekoče cene) 
Brez povračljivega DDV:   696.626,96 EUR (tekoče cene) 
 

2. Učinki operacije: 
Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 6,126 
 

3. Vira financiranja: 
Občina Trebnje (proračun):     124.857,81 EUR  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (ESRR): 571.769,15 EUR 
 

4. Časovni načrt izvedbe: 
Začetek izvedbenih del: april 2014 
Zaključek izvedbenih del: september 2014 
 
 

Odgovorna oseba:  Župan Občine Trebnje 
  Alojzij Kastelic 

Žig:  Podpis: 
      
Vročiti: 
- direktor občinske uprave 
 


