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1 UVODNO POJASNILO  
 

 

Predmet projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« je zagotovitev dolgoročne varne, 

kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin: Cerklje na Gorenjskem, del Kranja, del Šenčurja, 

Komende, Vodice, ki predstavlja zaključeno celoto, saj vsebuje izboljšanje stanje obstoječih vodnih virov, 

hidravlično izboljšavo cevovodov s pripadajočimi objekti, tako da bo zagotovljena celovitost vodooskrbe po 

zaključku projekta. 

 
Projekt obsega rekonstrukcijo in gradnjo vodovodov in pripadajočih objektov. Projekt obsega: 

• gradnjo primarnih in sekundarnih kanalov v dolžini 24.381 m  cevovodov, 

• ureditev zajetja A in vodohrana, 

• gradnjo objekta za pripravo pitne vode, 

• gradnjo vodohrana Taber, 

• rekonstrukcijo vodohrana Grad in 

• gradnjo 10 vodovodnih vozlišč. 

 

Vodovodni sistem, ki se oskrbuje iz virov pod Krvavcem (1.sklop) oskrbuje danes z vodo naselja v občinah  Cerklje  

na  Gorenjskem, Komenda, MO Kranj, Šenčur in Vodice vključuje naslednje vodovodne sisteme. 

- Vodovodni sistem Cerklje na Gorenjskem, ki vključuje prebivalce naselij: Adergas, Cerkljanska 

Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna 

polica, Pšata, Pšenična polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, 

Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, Zgornji Brnik, kjer je bilo leta 2018 priključenih na javni vodovod 6.796 

prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Kranj, ki vključuje prebivalce naselij v občini Šenčur in sicer Prebačevo, Srednja 

vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Voglje, Voklo in Žerjavka skupaj 6.154 prebivalcev in prebivalcev v 

naseljih Mestne občine Kranj: Britof, Hrastje, del Kranja (gre za območje Primskovega – severno od 

Ceste Staneta Žagarja), Orehovlje, skupaj 5.130 prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Komenda, ki vključuje prebivalce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri 

Komendi, Klanec, Komenda, Komendska dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt pri 

Komendi, Potok pri Komendi, Suhadole, Žeje pri Komendi, kjer je bilo v letu 2018 priključenih na 

javni vodovod 6.239 stalnih prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Vodice, ki vključuje prebivalce naselij; Bukovica in Utik, Dornice, Koseze, Polje, 

Repnje in Dobruša, Selo, Skaručna, Povodje, Vojsko, Šinkov turn, Vesca, Vodice, kjer je bilo v letu 

2018 priključeno na javni vodovod 4.915 prebivalcev. 

 

Glavni vodni vir vodovodnega sistema (vodovodni sistem Cerklje, vodovodni sistem Kranj, vodovodni sistem 

Komenda in vodovodni sistem Vodice) predstavljajo vodni viri v Lukenjskem grabnu pod Krvavcem. To so vodni 

viri: Krvavec Vrtina 6, vrtne Krvavec, zgornja drenaža Krvavec in Spodnja drenaža Krvavec (skupaj kapacitete 143 

l/s). Poleg teh glavnih vodnih virov pa se vodovodni sistemi oskrbujejo še z naslednjih vodnih virov: drenaža in 

vrtina Grad (9 l/s – rezervi vodni vir v občini Cerklje na Gorenjskem), Vodnjak VO-1/98 (10 l/s – rezervni vodni vir 

v občini Vodice) in vodno zajetje Iverje (40 l/s dogovor med občinami Komenda in Domžale). Skupaj je tako na 

razpolago vodnih virov s kapaciteto po vodnih dovoljenjih v višini 183 l/s (od tega je 143 l/s kapacitete virov pod 

Krvavcem, kjer  v času motnosti pade izdatnost na 50 l/s) in rezervnih vodnih virov v skupni kapaciteti 19 l/s po 

vodnih dovoljenjih (dejanska možnost izkoriščanja pa je 17 l/s). V času neustreznih vodnih virov je dejanska 

izdatnost vseh vodnih virov tako 107 l/s, povprečna potreba pitne vode v predmetnih občinah pa je 78,3 l/s 

oziroma maksimalna dnevna poraba vode je 133,1 l/s. 
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Prebivalci na območju predmetnih občin, se dandanes soočajo s številnimi problemi na področju oskrbe s pitno 

vodo, med najbolj pereče spadajo: 

• obstoječi glavni vodni viri (viri pod Krvavcem) so problematični tako z vidika kvalitete kot z vidika 

kvantitete (povezano z motnostjo in ostalo biološko kemijsko neustreznost), 

• obstoječi vodovodnih sistem je hidravlično neustrezen, 

• zaradi neustreznih kapacitet vodovodnega sistema je v sistemu prenizek tlak vode in s tem 

nezadostno napajanje iz vodnih virov v sušnem obdobju.  

 

1.1 Predstavitev investitorja 
 

 

Končni upravičenec in investitor predmetnega projekta so: 

 

 

 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem 
04 / 28 15 800 
04/ 28 15 820 
franc.cebulj@cerklje.si 
Franc Čebulj, župan 

 

OBČINA KOMENDA 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
01/ 724 74 00 
01/ 834 13 23 
obcina.komenda@siol.net 
Stanislav Poglajen, župan 

 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
04/ 237 30 00 
04/ 237 31 06 
obcina.kranj@kranj.si 
Matjaž Rakovec, župan 

 

OBČINA ŠENČUR 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 
04/ 251 91 00 
04/ 251 91 11 
obcina.komenda@siol.net 
Ciril Kozjek, župan 

 

OBČINA VODICE 
Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice 
01/ 833 26 10 
01/ 833 26 30 
obcina@vodice.si 
Aco Franc Šuštar, župan 

 

Občine Cerklje na Gorenjskem, mestna občina Kranj in občina Šenčur ležijo v Gorenjski regiji, medtem ko sta 

občini Komenda in Vodice vključeni v Osrednjeslovensko regijo. Glede na to, da se glavni vodni viri nahajajo 

pretežno v občini Cerklje na Gorenjskem (viri pod Krvavcem) in Mestni občini Kranj, ki sta del gorenjske regije v 

nadaljevanju večji del investicija tengira v predmetni regiji.  
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Slika 1.1: Umestitev območja projekta  na ozemlju Republike Slovenije 

Gorenjska v Sloveniji Osrednjeslovenska regija v Slovenij 

 

 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem leži v severovzhodnem delu Ljubljanske kotline oziroma na prehodu Ljubljanske 

kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Območje leži na nadmorski višini med 350 in 1.972m. Je 

ena izmed petih, leta 1994 novoustanovljenih občin, ki so nekdaj spadale pod skupno občino Kranj (danes 

Naklo, Preddvor, Šenčur, Mestna občina Kranj ter Cerklje na Gorenjskem). Njena površina meri 79 km2, južni, 

ravninski del občine je izrazito gosteje poseljen kot gorati del. 

 

Občina Komenda sodi med najmanjše občine v Sloveniji, njena površina meri 24,06 km2. Leži na obrobju 

Ljubljanske kotline. S svojim površjem se globoko zajeda v gričevnat svet Tunjiških dobrav, predgorja Kamniško – 

Savinjskih Alp. Jedra naselij v občini Komenda so podeželskega značaja, saj so o njihovem nastanki odločali skoraj 

izključno naravni pogoji, kot so kakovost tal, površinska oblika, klimatske razmere in tako dalje. 

 

Mestna občina Kranj je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno središče Gorenjske. 

Razprostira se na 148 km2 in leži na križišču pomembnih prometnih poti, ki vodijo iz severne Evrope proti Jadranu, 

ter iz zahodne Evrope proti vzhodu. Mesto se je razvilo na konglomeratnem pomolu ob sotočju 30 metrov 

globoko vrezanih strug Kokre in Save, rečnem prehodu na križišču vzdolžne poti ob Savi in prečnih poti proti 

Jezerskemu in Ljubelju ter Škofji Loki. Mesto je od mednarodnega letališča Jože Pučnik oddaljeno 7 km. Najvišji 

vrh je Storžič (2132 m), povprečna nadmorska višina pa je 385 m. 

 

Občina Šenčur na zahodu meji na Mestno občino Kranj, severno na Preddvor, na vzhodu na Cerklje na 

Gorenjskem, južno pa meji na občini Vodice in Komenda. Njena površina meri 40,3 km2, povprečna nadmorska 

višina pa je 399 m. Občina Šenčur leži na vzhodni strani Kranjskega polja, sredi prometnih povezav, kot so: 

avtocesta Ljubljana-Naklo, Letališče Brnik, bližina mejnih prehodov, ugodne cestne povezave, bližina gora... Tako 

dostop do naselij v občini res ni težak. 

 

Občina Vodice je bila ponovno ustanovljena 1.1.1995. Nahaja se severno od Ljubljane, tja do letališča Brnik in 

leži na pretežno kmetijskem območju. Večina prebivalstva je vezana na  dnevno  migracijo  v  okoliška  mestna  

središča.  Občina  nima  težke  in  umazane industrije. Neomadeževano naravno okolje, razvita prometna 

infrastruktura ter bližina pomembnejših krajev so med glavnimi razlogi za postopno večanje števila prebivalcev, 

prav tako pa spodbujajo tudi k večjemu razvoju turizma in razvoju nasploh. 
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1.2 Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa 
 

Izdelovalec IP: SL CONSULT, d.o.o. 

Naslov: Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 1 560 03 90 

Faks: +386 1 560 03 92 

Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 

Izdelovalec IP: Anica Smrekar, univ. dipl. ekon. 

 

Podjetje SL CONSULT, d.o.o., Ljubljana je svetovalna družba, ki je s svojo dejavnostjo pričela v letu 2000. Podjetje 

je predvsem specializirano na področju svetovanja za projekte, ki so sofinancirani iz kohezijskih in strukturnih 

skladov EU in na področju izvedbe javnih razpisov za zahtevne projekte tako v RS, kot tudi v tujini. 

 

 

1.3 Namen in cilji investicijskega projekta 
 

 

Namen izvedbe projekta je povečanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo na območju predmetnih občin. Poleg 

primarnih ciljev, bodo doseženi tudi sekundarni cilji projekta: zagotovitev rezervnih vodnih količin, optimizacija 

delovanja celotnega sistema, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer in zmanjšanje vodnih izgub. 

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« sledi specifičnemu cilju Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje 

okolja in biotske raznovrstnosti« (podrobneje obravnavano v poglavju 3.1 Cilji projekta) in sicer: 

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta: 

- Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: 

Na območju vodovodnega sistema bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne 

pitne vode 29.234 prebivalcem. Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do 

zdravstveno ustrezne pitne vode prispeva 5,38% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 

(29.234/(1.977.000-1.434.000)=5,38%) 

- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju vodovodnega sistema bo 

dodatnih 29.234 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno 

stanje, kar prispeva 14,62% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (29.234/200.000=14,62%). 
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1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili aktivnosti in 

morebitnih sprememb do priprave investicijskega programa  

 

 

 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

V DIIP za projekt » Povečanje zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec « (Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana, 

december 2008) je bila opravljena analiza obstoječega stanja na predmetnem območju ter podani razlogi za 

investicijsko namero. Podani so bili razlogi in cilji investicije ter zakonodaja za dotično področje. V DIIP je 

predstavljena varianta ohranjanja obstoječega stanja ter varianta »z investicijo«. 

 

V DIIP-u je bila vrednost investicije po tekočih cenah z DDV ocenjena v višini 10.691.388 € (vrednost temelji na 

oceni pripravljala investicijske dokumentacije, podjetja Hidroinženiring d.o.o.). V DIIP-u je začetek izvedbenih del 

predviden v letu 2008, investicija pa naj bi bila zaključena do konca leta 2014.   

 

DIIP je bil potrjen s Sklepom o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, št. 032-02/2008-01  z 

dne 24.01.2008. 

 
 

 Aktivnosti in spremembe do priprave investicijskega programa  

 

Projekt se je pričel pripravljati že v letu 2007, ko je bil potrjen DIIP, Predinvesticijska dokumentacija je bila 

pripravljena in potrjena v letu 2012. 

 

Za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje št: 35105-127/2010 TM, HČ, ki ga je z dne 20.9.2011 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor 

na podlagi projekta PGD »Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« 

izdelovalec dr. Duhovnik d.o.o., junij 2011, številka projekta 25/09-CEL.  

Na podlagi navedenega gradbenega dovoljenja je bil izdelan projekt PZI »Povečanje zmogljivosti in gradnja 

medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« izdelovalec dr. Duhovnik d.o.o., junij 2011, številka projekta 

25/09-CEL in pripravljena je bila Recenzija projektne dokumentacije s strani Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur, 

junij 2012. 

V letu 2016 je bil izveden pregled projektne dokumentacije PGD in PZI, katero je izdelalo podjetje dr. Duhovnik 

d.o.o. Poročilo o pregledu projektne dokumentacije z oceno investicije predlogov optimizacije projekta je izdelalo 

podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., št. poročila K 128630.  

Za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je bil izdelan 

noveliran projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 6V-17120, julij 2017, ki ga izdelal Institut za ekološki 

inženiring, d. o. o. Maribor, na podlagi katerega dopolnitve/spremembe gradbenega dovoljenja št: 35105-

127/2010/31 1093-04 TŠ, HČ, ki ga je dne 25.9.2018 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

V leto 2018 je podjetje Institut za ekološki inženiring d. o. o. izdelalo projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo 

sekundarnega vodovoda v naselju Pšata z nazivom »Sekundarno vodovodno omrežje za območje Pšata in Glinje 

- Šmartno«, julij 2018, št. projekta 6V-17254. Obravnavani odsek sekundarnega vodovoda spada v obravnavan 

vodovodni sistem Krvavec. 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje je 04.06.2020 izdala sklep, da za nameravani projekt Oskrba s pitno vodo 

na območju zgornje Save – sklop 1 ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno 

soglasje.  
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Občina je že izvedla postopke javnega naročanja za gradnjo vodooskrbe in sicer: 

• v okviru Izgradnje kanalizacije Grad in ostale komunalne infrastrukture (JN001443/2016 -z dne 

18.05.2016)  

• v okviru  Izgradnje kanalizacije Cerklje in ostala komunalne  infrastrukture ( JN003999/2018-B01  z dne 

15.06.2018)  

• v okviru Izgradnje kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture (JN005036/2018 z dne 

20.07.2018)  

• Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop« 

(Obvestilo o naročilu z dne 10.07.2019 pod številko JN004869/2019-B01 in Obvestilo o naročilu (EU 2 - 

SL)  2019/S 132-323053) 

• Storitve inženirja in nadzornika pri gradnji projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. Sklop 

(Obvestilo o naročilu z dne 26.11.2019 pod številko  JN008261/2019-B01 in Obvestilo o naročilu (EU 2 - 

SL) Objavljen tudi v EU 2019/S 229-562173) 

• Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. 

sklop" (JN000892/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1) z dne 14.02.2020) 

 

V novembru 2020 so se na Razvojnem svetu Gorenjske regije dogovorili (Dopolnitev št 3. k Dogovoru za razvoj 

Gorenjske razvojne regije), da projektu dodelijo dodatna sredstva (EU državni viri) v višini 403.595,59 EUR, tako 

so za predmetni projekt s strani Gorenjske regije predvidena sredstva (EU + državni proračun) v višini 

4.679.492,22 EUR.  
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

 

Predmet projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« je zagotovitev dolgoročne varne, 

kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin: Cerklje na Gorenjskem, del Kranja, del Šenčurja, 

Komende, Vodice, ki predstavlja zaključeno celoto, saj vsebuje izboljšanje stanje obstoječih vodnih virov, 

hidravlično izboljšavo cevovodov s pripadajočimi objekti, tako da bo zagotovljena celovitost vodooskrbe po 

zaključku projekta. 

Projekt vključuje gradnjo primarnih in sekundarnih kanalov v dolžini 24.381 m  cevovodov, ureditev zajetja A in 

vodohrana, gradnjo objekta za pripravo pitne vode, gradnjo vodohrana Taber,  rekonstrukcijo vodohrana Grad 

in gradnjo 10 vodovodnih vozliščem,  s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe 

z zdravstveno ustrezno pitno vodo.  

 

Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje 

učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.2 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske 

zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te 

zahteve«.  

 

Naziv projekta OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP) 

Področje Prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

Prednostna naložba: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter 
za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki 
presegajo te zahteve 

Specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Končni upravičenec Občina Cerklje  na Gorenjskem  

Občina Komenda 

Mestna občina Kranj 

Občina Šenčur 

Občina Vodice 

Bodoči upravljavec KOMUNALA KRANJ d.o.o. 

Cilji projekta Primarni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo projekta oziroma ocena prispevka projekta h kazalnikom 
rezultata in učinka OP EKP 2014–2020, prednostne naložbe 6.1: 

• Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne 

pitne vode  

• Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo 

Časovna izvedba 2019 – 2023 

Investicijska vrednost  
(tekoče cene brez DDV) 

11.970.057,94 EUR 

Predvidena rešitev • Projektna, investicijska dokumentacija in ostali stroški. 

• Izgradnja vodovodov in objektov, 

• Gradbeni nadzor. 

• Informiranje in obveščanje javnosti. 

Viri financiranja  EU:  6.132.320,09 EUR 
Državni proračun RS:  1.082.174,13 EUR 
Občinski proračuni:  4.755.563,72 EUR 

Finančna analiza projekta Ekonomska (opazovana) doba projekta: 30 let 
Finančna diskontna stopnja: 4% 
Finančna donosnost naložbe: 

• FNSV(C) = -6.071.172 EUR 

• FSD(C) = -2,58 % 

Projekt je finančno vzdržen. 

Ekonomska analiza projekta Socialna diskontna stopnja: 5% 
Kazalniki gospodarske uspešnosti: 

• ENSV = 27.760.371 EUR 

• ESD = 18,5% 
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2.1 Cilji investicije 
 

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« sledi specifičnemu cilju Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje 

okolja in biotske raznovrstnosti« (podrobneje obravnavano v poglavju 3.1 Cilji projekta) in sicer: 

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta: 

- Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: 

Na območju vodovodnega sistema bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne 

pitne vode 29.234 prebivalcem. Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do 

zdravstveno ustrezne pitne vode prispeva 5,38% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 

(29.234/(1.977.000-1.434.000)=5,38%) 

- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju vodovodnega sistema bo 

dodatnih 29.234 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno 

stanje, kar prispeva 14,62% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (29.234/200.000=14,62%). 

 

Tabela 2.1: Kazalnik rezultata  

Id. Kazalnik 
Merska 
enota 

Kategorija 
regij (če je 

relevantno) 

Izhodiščna 
vrednost 

Izhodiščn
o leto 

Ciljna 
vrednost  
(za leto 
2023) 

Vir podatkov 
Pogostost 
poročanja 

6.2 

Povečanje števila 
prebivalcev z 

zagotovljenim varnim 
dostopom do 

zdravstveno ustrezne 
pitne vode 

število  

Podatek OP: 

2012 

Podatek OP: Poročilo 
Evropski 
komisiji o 
izvajanju 
Direktive 

91/271/EGS 
za leto 2012 

letno 

1.434.000 1.977.000 

PROJEKT: PROJEKT 

0 29.234 

Vir: Operativni program 

 
 
Tabela 2.2: Kazalnik učinka 

Id. Kazalnik 
Merska 
enota Sklad 

Kategorija 
regije (če je 
relevantno) 

Ciljna vrednost (za leto 2023) Vir 
podatkov 

Pogostost 
poročanja 

          M Ž Skupaj     

CO18 
Oskrba z vodo: Dodatni 
prebivalci, deležni boljše 
oskrbe z vodo 

Osebe KS       

Skupaj 

izvajalci 
javnih služb, 

MOP 
letno 

Podatek OP: 

200.000 

PROJEKT 

29.234 

Vir: Operativni program 
 

 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

 

Za izdelavo investicijskega programa so se koristile sledeče strokovne podloge: 
- PGD »Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« izdelovalec dr. 

DUHOVNIK d.o.o., junij 2011, številka projekta 25/09-CEL 

- PZI »Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« izdelovalec dr. 

DUHOVNIK d.o.o., junij 2011, številka projekta 25/09-CEL 

- Recenzija projektne dokumentacije s strani Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur, junij 2012 
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- DIIP  »Povečanje  zmogljivosti  vodovodnega sistema  Krvavec«,  Hidroinženiring  d.o.o., december 2007 

- PIZ »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)«, APR poslovno svetovanje d.o.o., junij 2012 

- Georadarska meritev na območju Krvavca s strani HGEM d.o.o. Ljubljana (september 2009) 

- PGD »Vodovod Cerkljanska Dobrava«, izdelovalec, Planing biro Kranj d.o.o. , april 2013, št. projekta P-

2457 

- Sprememba izdelave PGD in PZI za projekt »Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega 

vodovodnega sistema Krvavec« izdelovalec IEI d.o.o. oktober 2018  

- PGD za izgradnjo sekundarnega vodovoda v naselju Pšata z nazivom »Sekundarno vodovodno omrežje 

za območje Pšata in Glinje - Šmartno«, julij 2018, št. projekta 6V-17254 izdelovalec IEI d.o.o. 

- Hidravlična analiza vodovodnega sistema Krvavec, izdelovalec IEI, julij 2017 

- Strokovne podlage za predhodni postopek za poseg Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. 

sklop, izdelovalec IPSUM d.o.o., april 2019 

- Študija izvedljivosti in vloga za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)««, julij 

2019, dopolnitev avgust 2020 izdelovalec Sl consult d.o.o.  

 

 

2.3 Navedba odgovornih oseb za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge 

dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta 

 

Izdelovalec investicijskega programa: SL CONSULT d.o.o. 

Naslov: Dunajska cesta 122, SI – 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 

Izdelovalec IP: Anica Smrekar, univ. dipl. ek.,  

 

 

Izdelovalec projektne dokumentacije: dr. DUHOVNIK d.o.o 

 Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur  

 Planing biro Kranj d.o.o. ,  

 IEI d.o.o. Maribor 

 

 

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Naslov: Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem 

Odgovorna oseba investitorja: Franc Čebulj, župan  

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: Andreja Jerala 

 

 

2.4 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov 

investicije 

 

Projekt se bo izvajal v okviru projektne skupine, ki jo bo vodila Občina Cerklje na Gorenjskem v skladu s Pogodbo 

o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec », ki je 

bila podpisana 15.07.2009.  

 

Na projektu imajo oblikovano ožjo (predstavniki občine Cerklje na Gorenjskem) in širšo delovno skupino 

(predstavniki ostalih občin  upravičenk). V okviru projektne/delovne  skupine je kot vodja projekta zadolžena 

predstavnica občine Cerklje na Gorenjskem, to je Andreja Jerala, poleg nje pa bodo neposredno vključeni tudi 
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predstavniki posameznih občin. Izvedbo projekta vodi projektna skupina, ki jo vodi vodja projekta s člani. Osnova 

naloga projektne naloge bo izvedba samega projekta: 

- sodelovanje pri pripravi vloge in ostalih dokumentov za pridobitev ustreznih virov financiranja projekta, 

- usklajevanja dokumentacije s posredniškim organom, Ministrstvo za okolje in prostor in ostalim 

inštitucijami, 

- administrativna dela, pregled in usklajevanje dela z izbranimi izvajalci gradenj, nadzora, stiki z javnostjo 

in priprava vseh poročil v času izvedbe projekta. 
 

Slika 2.1: Organizacijska struktura za izvedbo projekta 
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2.5 Opis upoštevanih variant s utemeljitvijo izbire optimalne variante 
 

 

V okviru pripravljene Študije izvedljivosti  (november 2019, dopolnitev avgust 2020) sta bili obravnavani dve 

varianti, ki sta se primerjali z izhodiščnim scenarijem (občine ne izvedejo projekta): 

• Varianta 2 – izvedba predlaganega projekta v finančni perspektivi 2014-2020 z zagotovljenimi EU 

sredstvi 

• Varianta 3 – izvedba predlaganega projekta na daljše časovno obdobje z lastnimi viri občin upravičenk. 

 

Varianti sta primerjani glede na izhodiščni scenarij (varianta 1), ki predstavlja ohranitev obstoječega stanja kar 

pomeni, da občine Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Kranj, Šenčur in Vodice ne izvedejo predlaganega projekta, 

kar pomeni ohranjanje stanja, ki ne zagotavlja kakovostne oskrbe s pitno vodo prebivalcev na območju projekta. 

Obstoječe stanje hkrati ne zagotavlja nemotene oskrbe s pitno vodo, vprašljiva pa je tudi neoporečnost vode iz 

obravnavanega vodovodnega sistema.  V okviru stroškov obratovanja so upoštevani stroški vezani za vodne 

izgube in število okvar v višini 46.430,64 EUR. 

 

Varianta 2 – izvedba predlaganega projekta v finančni perspektivi 2014-2020 z zagotovljenimi EU sredstvi: 

Izvedbena varianta 2 predstavlja varianto z investicijo v Oskrbo s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1 sklop  

v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske in Osrednjeslovenske razvojne regije.  Izvedba projekta po varianti 2 

obsega s tehničnega vidika izgradnjo primarnih in sekundarnih cevovodov, gradnjo objekta za pripravo vode in 

ostalih objektov (vodohrani). Del projekta je še priprava investicijske, projektne in ostale dokumentacije, 

gradbeni nadzor ter informiranje in obveščanje javnosti. Varianta 2 je tehnično enaka Varianti 3. Ocenjena 

vrednost investicijskih stroškov v tekočih cenah znaša 11.970.057,94 EUR brez DDV. Za predvidene aktivnosti 

povezane z gradnjo vodovoda (cevovodi in objekti) je načrtovano, da se pričnejo  leta 2018 in zaključijo do konca 

leta  2023. Poleg predvidenih investicijskih stroškov so za projekt po Varianti 2 ocenjeni dodatni letni obratovalno 

vzdrževalni in pogonski stroški iz naslova realizacije projekta v znesku 78.729,36 EUR brez DDV/letno. 

 

Varianta 3 – izvedba predlaganega projekta na daljše časovno obdobje z lastnimi viri občin upravičenk. Varianta 

3 predstavlja varianto z investicijo v Oskrbo s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1 sklop, ki je tehnično enaka 

predhodno predstavljeni Varianti 2. Varianta 3 predpostavlja scenarij, da občine ne sledijo dinamiki kot je 

teritorialno dogovorjena v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske in Osrednjeslovenske razvojne regije in izvedejo 

predvideno investicijo z lastnimi viri na daljše časovno obdobje. V okviru predlagane variante 3 je predviden 

terminski plan gradnje do leta 2026 v nadaljevanju, kar pomeni, da bo investicija izvedena skladno z dinamiko, ki 

je za občine sprejemljiva z vidika možnosti zagotavljanja lastnih sredstev. Investicijska vrednost projekta za 

varianto 3 upošteva predvideno dinamiko investiranja do leta 2026 in se zato smiselno preračuna v tekoče cene 

ob upoštevanju Spomladanske napovedi gospodarskih gibanj, UMAR. Investicijska vrednost po varianti 3 tako 

znaša 12.613.722,54 EUR brez DDV. 

 

 

 Izbor optimalne variante 

 

Na podlagi presojanja predlaganih variant v izvedbo investicije po varianti 2 ali po varianti 3 v primerjavi z 

ohranjanjem obstoječega stanja, ki ga predstavlja izhodiščni scenarij ugotavljamo, da se dejansko presojata 

varianti 2 in 3 medtem, ko izhodiščni scenarij (varianta 1)  dolgoročno ni sprejemljiva rešitev. Izhodiščni scenarij 

in obe predlagani varianti, ki predstavljata tehnično enakovredno rešitev na področju reševanja problematike 

zadostne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo oskrbe s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1.sklop, so 

bile presojane iz sledečih vidikov večkriterijske analize: 

• stroškovni vidik; 

• okoljski vidik; 
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• družbeni vidik. 

 

Uporabljena je bila torej večkriterijsko analiza, v kateri so bili zajeti tako številčno kot opisno opredeljeni učinki 

predstavljenih variant, ki predstavljajo kriterije vrednotenja. Multikriterijska analiza omogoča oceno variant 

glede na postavljene cilje, za katere morajo biti na razpolago merljivi in uteženi kriteriji. Večkriterijska analiza je 

prikazana v spodnji tabeli, ki povzema izhodiščni scenarij in dve izvedbeni varianti. 

 

Tabela 2.1: Večkriterijska analiza variant 

 
 

Na podlagi predstavljenih vidikov večkriterijske analize je kot boljša in edina izvedljiva varianta opredeljena 

Varianta 2, ki predstavlja izvedbo nameravane investicije na področju oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 

vodo kot zastavljeno v Dogovoru za razvoj Gorenjske razvojne regije in Dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske 

razvojne regije, ki jo v nadaljevanju študije izvedljivosti imenujemo projekt »Oskrba s pitno vodo na območju 

Zgornje Save 1.sklop«.  

 

 
 

  

Varianta 1 "brez 

investicije"
Varianta 2 "z investicijo" Varianta 3 "z investicijo"

STROŠKOVNI VIDIK

Investicijski strošek (tekoče cene, brez DDV, v EUR) 0,00 11.970.057,94 12.613.722,54

Finančna neto sedanja vrednost stroškov -904.520 -12.585.578 -11.042.007

Točkovanje variante 2 0 0

OKOLJSKI VIDIK

Zagotavljanje kvalitetne in zadostne količine s pitno 

vodo 

Tveganja neoporečnosti 

obstoječih vodnih virov 

Izgradnja objekta za pripravo 

vode bo zagotovila ustrezen 

vodni vir

Izgradnja objekta za 

pripravo vode bo zagotovila 

ustrezen vodni vir

Zmanjšanje vodnih izgub na sistemu javne oskrbe s 

pitno vodo

Trend večanja vodnih 

izgub se nadaljuje

Zmanjšanje vodnih izgub iz 

obstoječih 31% na 26%

Zmanjšanje vodnih izgub iz 

obstoječih 31% na 26% 

vendar šele kasneje v 

ekonomski dobi

Skladnost z zahtevami operativnega programa 

oskrbe  s pitno vodo za obdobje 2016-2021
Ni skladno. Zagotovljena skladnost

Skladnost  v tem obdobju ni 

zagotovljena zaradi 

predvidene izvedbe do leta 

2027

Izpolnjevanje ciljev OP EKP 2014-2020 Ne izpolnjuje ciljev.

Cilji OP EKP bodo doseženi, saj 

se bo povečalo število 

prebivalcev z zagotovljenim 

varnim dostopom do 

zdravstveno ustrezne pitne 

vode

Cilji OP EKP ne bodo 

doseženi v finančni 

perspektivi 2014-2020

Točkovanje variante 0 4 2

DRUŽBENI VIDIK

Koristi končnih uporabnikov, ki so priključeni na javni 

vodovodni sistem 
Ni koristi.

Družbene koristi presegajo 

stroške projekta.

Družbene koristi so 

dosežene šele po letu 2027.

Točkovanje variante 0 1 1

Skupno število točk 2 5 3

RANG 3 1 2
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2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 

izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike 

Slovenije 
 

 

Celotna vrednost investicije brez DDV je ocenjena na 11.970.057,94 EUR. Upravičeni stroški predstavljajo 

11.395.505,01 EUR preostali del pa so neupravičeni stroški v višini 554.108,93 EUR. V spodnji tabeli prikazujemo 

celotno investicijsko vrednost razdeljeno na upravičene in neupravičene stroške. DDV v višini 22% je prikazan 

samo informativno, ker je DDV povračljiv v celoti.  

 
Tabela 2.2: Investicijska vrednost deljena na upravičene in neupravičene stroške (v EUR, tekoče cene)  

Posamezna postavka  
Celotna ocenjena 

vrednost (EUR) 
Upravičeni stroški 

Neupravičeni 
stroški 

Investicijska, projektna dokumentacija in ostale storitve 554.108,93 0,00 554.108,93 

Načrti in druga projektna dokumentacija  493.146,13   493.146,13 

Investicijski nadzor 5.490,06   5.490,06 

Nakup zemljišča 20.000,00   20.000,00 

Druge storitve in dokumentacija 35.472,74   35.472,74 

Izvedba investicije 11.204.550,01 11.204.550,01 0,00 

Izvedba še potrebne investicije 10.881.388,75 10.881.388,75 0,00 

Objekt za pripravo pitne vode 2.761.649,00 2.761.649,00   

Vodohran Taber 800 m3 783.253,69 783.253,69   

Vododovni objekt zahjetje A in vodohran 116.181,94 116.181,94   

Rekonstrukcija vodohrana Grad 61.478,92 61.478,92   

Cevovodi  5.358.112,99 5.358.112,99   

Odcepni jaški 811.495,06 811.495,06   

Nepredvidena dela 10% 989.217,15 989.217,15 0,00 

Izvedba investicije - v teku 323.161,26 323.161,26 0,00 

Izgradnja kanalizacije Grad in ostale kom infr  88.510,72 88.510,72   

Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostala kom infr 90.498,28 90.498,28   

Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne 
infrastrukture 

144.152,26 144.152,26   

Gorenjska regija 226.212,88 226.212,88 0,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 138.959,34 138.959,34   

Mestna občina Kranj 35.547,74 35.547,74   

Občina Šenčur 51.705,80 51.705,80   

Osrednjeslovenksa regija 96.948,38 96.948,38 0,00 

Občina Komenda 48.474,19 48.474,19   

Občina Vodice 48.474,19 48.474,19   

Projektantski nadzor 20.444,00   20.444,00 

Gradbeni nadzor 139.750,00 139.750,00   

Stiki z javnostjo 51.205,00 51.205,00 0,00 

CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE 11.970.057,94 11.395.505,01 574.552,93 

22% DDV (informativni prikaz) 2.633.412,73   2.633.412,73 

CELOTNA VREDNOSTI INVESTICIJE SKUPAJ Z DDV 14.603.470,67 11.395.505,01 3.207.965,66 

 

V okviru dogovorov za razvoj Gorenjske razvojne regije je bilo tako občinam Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in 

MOM dodeljeno 4.679.492,22 EUR, v okviru dogovorov za razvoj Osrednjeslovenske regije je bilo projektu za 

občini Vodice in Komenda dodeljena sredstva v višini 2.535.002,00 EUR. Celoten znesek v skladu z dogovori regij 

je tako 7.214.494,22 EUR za predmetni projekt. Preostanek upravičenih stroškov bo pokrit iz občinskih 

proračunov in sicer v višini 4.181.010,79 EUR.  

Neupravičene stroške v višini 574.552,93 EUR bodo financirale občine upravičenke. Davek na dodano vrednost 

ne predstavlja stroška investicije saj si ga bodo občine povrnile v celoti v skladu z Zakonom o davku na dodano 
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vrednost. V naslednji tabeli prikazujemo dinamiko virov financiranja skupaj za projekt, ter razdeljeno po regijah 

in občinah upravičenkah. 

 

Tabela 2.3: Viri financiranja skupaj in po letih v EUR – glede na dogovor regij (projekt skupaj in razdelitev po regijah) 

VIRI FINANCIRANJA ZA CELOTNO 
OBMOČJE 

SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 11.395.505,01 167.906,58 129.462,88 2.934.563,37 4.210.777,63 3.379.175,00 573.619,55 

Dogovor regij skupaj 7.214.494,22 106.301,67 81.962,95 1.857.872,08 2.665.843,27 2.139.355,70 363.158,55 

EU sredstva 6.132.320,09 90.356,41 69.668,51 1.579.191,28 2.265.966,79 1.818.452,35 308.684,75 

Državni proračun - MOP 1.082.174,13 15.945,26 12.294,44 278.680,80 399.876,48 320.903,35 54.473,80 

Dogovor regij - Gorenjska regija 4.679.492,22 68.949,79 53.163,11 1.205.059,94 1.729.129,23 1.387.636,90 235.553,25 

EU sredstva 3.977.568,39 58.607,31 45.188,65 1.024.300,94 1.469.759,87 1.179.491,37 200.220,25 

Državni proračun - MOP 701.923,83 10.342,48 7.974,46 180.759,00 259.369,36 208.145,53 35.333,00 

Dogovor regij - 
Osrednjeslovenska regija 

2.535.002,00 37.351,88 28.799,84 652.812,14 936.714,04 751.718,80 127.605,30 

EU sredstva 2.154.751,70 31.749,10 24.479,86 554.890,34 796.206,92 638.960,98 108.464,50 

Državni proračun - MOP 380.250,30 5.602,78 4.319,98 97.921,80 140.507,12 112.757,82 19.140,80 

Občinski proračun skupaj  4.181.010,79 61.604,91 47.499,93 1.076.691,29 1.544.934,36 1.239.819,30 210.461,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 2.930.133,60 43.173,93 33.288,88 754.566,17 1.082.720,02 868.889,45 147.495,17 

Občina Šenčur 131.443,17 1.936,74 1.493,31 33.849,16 48.569,85 38.977,61 6.616,50 

Mestna občina Kranj 235.784,51 3.474,15 2.678,72 60.719,09 87.125,24 69.918,54 11.868,77 

Občina Vodice 441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

Občina Komenda 441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez 
DDV 

574.552,93 400.580,18 42.709,53 117.847,22 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

Občinski proračuni 574.552,93 400.580,18 42.709,53 117.847,22 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 204.156,75 128.480,17 17.873,75 52.033,95 3.073,21 2.239,01 456,66 

Občina Šenčur 108.132,01 80.540,10 6.971,45 18.473,90 1.143,52 833,12 169,92 

Mestna občina Kranj 62.984,57 44.015,13 4.792,87 12.700,81 786,17 572,77 116,82 

Občina Vodice 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

Občina Komenda 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 11.970.057,94 568.486,76 172.172,41 3.052.410,59 4.217.924,63 3.384.382,00 574.681,55 

EU sredstva 6.132.320,09 90.356,41 69.668,51 1.579.191,28 2.265.966,79 1.818.452,35 308.684,75 

Državni proračun - MOP 1.082.174,13 15.945,26 12.294,44 278.680,80 399.876,48 320.903,35 54.473,80 

Občinski proračuni 4.755.563,72 462.185,09 90.209,46 1.194.538,51 1.552.081,36 1.245.026,30 211.523,00 

Informativni prikaz DDV 2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 927.943,42 744.564,05 126.429,93 

EU sredstva 0,00             

Državni proračun - MOP 0,00             

Občinski proračuni 2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 927.943,42 744.564,05 126.429,93 
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2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega 

projekta 

 

 

V nadaljevanju so prikazani glavni finančni in ekonomski kazalniki, ki so bili izračunani na podlagi predpostavk 

(investicijska vrednost, dodatni letni vzdrževalni stroški, izračun amortizacije, cene, izračun prihodkov, koristi) 

skupaj za celoten projekt.  

 

Tabela 2.4:  Glavni finančni in ekonomski kazalniki  

 FINANČNI KAZALNIKI 

EKONOMSKI 

KAZALNIKI 

Neto sedanja vrednost (NSV) -6.071.172 27.760.371 

Interna stopnja donosnosti (ISD) -2,58% 18,55% 

Relativna neto sedanja vrednost -0,6 3,06 

Doba vračanja 22 7 

 

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja dobičkov; finančna interna 

stopnja donosa je prav tako negativna, vendar kot taka ni primeren pokazatelj. Finančna doba vračanja kaže 

situacijo, po kateri se investicija znotraj referenčnega obdobja projekta investitorju ne povrne. Vsi prikazani 

kazalniki kažejo na to, da je investicija iz finančnega vidika nedonosna in kot takšna upravičena do sofinanciranja 

iz EU sklada. Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v 

boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njene koristi presegajo stroške. To potrjujeta tudi ekonomska interna 

stopnja donosa, ki je nad ekonomsko diskontirano stopnjo (5,0 %). Izračunana ekonomska doba vračanja kaže na 

to, da se načrtovana investicija z vidika bodočih koristi projekta povrne v 7 letih. Vsi ekonomski kazalniki kažejo 

na to, da so koristi projekta za družbo večje od stroškov, ki nastanejo s projektom kar pomeni, da je projekt 

upravičen do sofinanciranja iz EU sklada. 
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3 PREDSTAVITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE IN BODOČEGA UPRAVLJALCA 
 

 

3.1 Opredelitev investitorja 

 

Investitor: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Naslov: Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem 

Telefon: 04 / 28 15 800 

E-mail: franc.cebulj@cerklje.si 

Odgovorna oseba: Franc Čebulj, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: OBČINA KOMENDA 

Naslov: Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

Telefon: 01/ 724 74 00 

E-mail: obcina.komenda@siol.net 

Odgovorna oseba: Stanislav Poglajen, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: MESTNA OBČINA KRANJ 

Naslov: Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

Telefon: 04/ 237 30 00 

E-mail: obcina.kranj@kranj.si 

Odgovorna oseba: Matjaž Rakovec, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 
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Investitor: OBČINA ŠENČUR 

Naslov: Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 

Telefon: 04/ 251 91 00 

E-mail: obcina@sencur.si 

Odgovorna oseba: Ciril Kozjek, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: OBČINA VODICE 

Naslov: Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice 

Telefon: 01/ 833 26 10 

E-mail: obcina@vodice.si 

Odgovorna oseba: Aco Franc Šuštar, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

3.2 Izdelovalec investicijskega programa  
 

Izdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o. 

Naslov: Dimičeva 9, SI1000 Ljubljana 

Telefon: +386 (0)1 56 00 390 

Faks: +386 (0)1 56 00 392 

E-mail: anita.smrekar@sl-consult.si 

Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 

Izdelovalec dokumenta: Anica Smrekar, univ.dipl.oec. 

 

Podpis izdelovalca dokumenta: 

                           
 

 

 

Žig izdelovalca:  

 

  

mailto:anita.smrekar@sl-consult.si
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3.3 Bodoči izvajalec občinske gospodarske javne službe 
 

 

Bodoči izvajalec GJS: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

Naslov: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj 

Telefon: +386 (0)4 281 13 00 

E-mail: info@komunala-kranj.si 

Odgovorna oseba: Matjaž Berčon, direktor 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig izvajalca GJS: 

 

 

  

mailto:info@komunala-kranj.si
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 

ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA Z STRATEŠKIMI IN RAZVOJNIMI DOKUMENTI 
 

Obstoječe stanje na podlagi katerega se definirajo potrebe po predmetnem projektu predstavljamo z vidika 

teritorialnih, demografskih in gospodarskih aspektov ter z vidika problematike na sistemu javnega odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode. Na koncu poglavja predstavljamo še zakonodajni vidik ter usklajenost 

projekta s strateškimi in drugimi dokumenti. 

 

 

4.1 Teritorialni vidik s prikazom potreb po investiciji 

 

 

Predmet projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« je zagotovitev dolgoročne varne, 

kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin: Cerklje na Gorenjskem, del Kranja, del Šenčurja, 

Komende, Vodice, ki predstavlja zaključeno celoto, saj vsebuje izboljšanje stanje obstoječih vodnih virov, 

hidravlično izboljšavo cevovodov s pripadajočimi objekti, tako da bo zagotovljena celovitost vodooskrbe po 

zaključku projekta. 

Projekt obsega rekonstrukcijo in gradnjo vodovodov in pripadajočih objektov. Projekt obsega: 

• gradnjo primarnih in sekundarnih kanalov v dolžini 24.381 m  cevovodov, 

• ureditev zajetja A in vodohrana, 

• gradnjo objekta za pripravo pitne vode, 

• gradnjo vodohrana Taber, 

• rekonstrukcijo vodohrana Grad in 

• gradnjo 10 vodovodnih vozlišč. 

 

Vodovodni sistem, ki se oskrbuje iz virov pod Krvavcem (1.sklop) oskrbuje danes z vodo naselja v občinah  Cerklje  

na  Gorenjskem, Komenda, MO Kranj, Šenčur in Vodice vključuje naslednje vodovodne sisteme ter naselja, kjer 

bodo imeli prebivalci zagotovljeno boljšo oskrbo s pitno vodo. 

- Vodovodni sistem Cerklje na Gorenjskem, ki vključuje prebivalce naselij: Adergas, Cerkljanska 

Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna 

polica, Pšata, Pšenična polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, 

Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, Zgornji Brnik, kjer je bilo leta 2018 priključenih na javni vodovod 6.796 

prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Kranj, ki vključuje prebivalce naselij v občini Šenčur in sicer Prebačevo, Srednja 

vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Voglje, Voklo in Žerjavka skupaj 6.154 prebivalcev in prebivalcev v 

naseljih Mestne občine Kranj: Britof, Hrastje, del Kranja (gre za območje Primskovega – severno od 

Ceste Staneta Žagarja), Orehovlje, skupaj 5.130 prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Komenda, ki vključuje prebivalce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri 

Komendi, Klanec, Komenda, Komendska dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt pri 

Komendi, Potok pri Komendi, Suhadole, Žeje pri Komendi, kjer je bilo v letu 2018 priključenih na 

javni vodovod 6.239 stalnih prebivalcev, 

- Vodovodni sistem Vodice, ki vključuje prebivalce naselij; Bukovica in Utik, Dornice, Koseze, Polje, 

Repnje in Dobruša, Selo, Skaručna, Povodje, Vojsko, Šinkov turn, Vesca, Vodice, kjer je bilo v letu 

2018 priključeno na javni vodovod 4.915 prebivalcev. 

 

Glavni vodni vir vodovodnega sistema (vodovodni sistem Cerklje, vodovodni sistem Kranj, vodovodni sistem 

Komenda in vodovodni sistem Vodice) predstavljajo vodni viri v Lukenjskem grabnu pod Krvavcem. To so vodni 
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viri: Krvavec Vrtina 6, vrtne Krvavec, zgornja drenaža Krvavec in Spodnja drenaža Krvavec (skupaj kapacitete 143 

l/s). Poleg teh glavnih vodnih virov pa se vodovodni sistemi oskrbujejo še z naslednjih vodnih virov: drenaža in 

vrtina Grad (9 l/s – rezervi vodni vir v občini Cerklje na Gorenjskem), Vodnjak VO-1/98 (10 l/s – rezervni vodni vir 

v občini Vodice) in vodno zajetje Iverje (40 l/s dogovor med občinami Komenda in Domžale). Skupaj je tako na 

razpolago vodnih virov s kapaciteto po vodnih dovoljenjih v višini 183 l/s (od tega je 143 l/s kapacitete virov pod 

Krvavcem, kjer  v času motnosti pade izdatnost na 50 l/s) in rezervnih vodnih virov v skupni kapaciteti 19 l/s po 

vodnih dovoljenjih (dejanska možnost izkoriščanja pa je 17 l/s). V času neustreznih vodnih virov je dejanska 

izdatnost vseh vodnih virov tako 107 l/s, povprečna potreba pitne vode v predmetnih občinah pa je 78,3 l/s 

oziroma maksimalna dnevna poraba vode je 133,1 l/s. 

 

Prebivalci na območju predmetnih občin, se dandanes soočajo s številnimi problemi na področju oskrbe s pitno 

vodo, med najbolj pereče spadajo: 

• obstoječi glavni vodni viri (viri pod Krvavcem) so problematični tako z vidika kvalitete kot z vidika 

kvantitete (povezano z motnostjo in ostalo biološko kemijsko neustreznost), 

• obstoječi vodovodnih sistem je hidravlično neustrezen, 

• zaradi neustreznih kapacitet vodovodnega sistema je v sistemu prenizek tlak vode in s tem 

nezadostno napajanje iz vodnih virov v sušnem obdobju.  

 

Slika 4.1:  Lokacija projekta 

 
 

S teritorialnega vidika bi projekt označili kot nujno potreben zaradi povečanja zanesljivosti oskrbe s pitno vodo 

na območju predmetnih občin. 
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4.2 Demografski vidik s prikazom potreb po investiciji 
 
 
Na območju sistema je v začetku leta 2019 prebivalo 83.775 prebivalcev. Povprečno letno število gibanja 

prebivalstva v občinah na območju sistema v obdobju od 2008 – 2019 znaša 0,64%. Povprečna velikost 

gospodinjstva na območju sistema po podatkih Statističnega urada za leto 2018 znaša 2,55 prebivalca.  

 

Tabela 4.1:  Število prebivalcev na območju sistema v obdobju 2008-2019, na dan 01.07.  

 Leto  SLOVENIJA 
Cerklje na 

Gorenjskem 
Komenda Kranj Šenčur Vodice 

2008H2 78.113 6.803 4.959 53.795 8.177 4.379 

2009H2 79.563 6.925 5.218 54.562 8.365 4.493 

2010H2 80.415 7.084 5.389 54.884 8.477 4.581 

2011H2 81.114 7.122 5.607 55.271 8.433 4.681 

2012H2 81.616 7.229 5.725 55.432 8.495 4.735 

2013H2 81.927 7.317 5.819 55.552 8.441 4.798 

2014H2 82.317 7.356 5.904 55.764 8.510 4.783 

2015H2 82.819 7.406 5.955 56.108 8.543 4.807 

2016H2 83.042 7.532 6.033 56.081 8.585 4.811 

2017H2 83.207 7.585 6.110 56.047 8.605 4.860 

2018H2 83.146 7.540 6.239 55.795 8.600 4.915 

2019H1 83.775 7.632 6.268 56.267 8.650 4.958 

Povprečna rast 2008-2019 0,64% 1,05% 2,15% 0,41% 0,51% 1,14% 

Vir: Statistični urad RS 

 
Tabela 4.2: Povprečna velikost gospodinjstev v letu 2018 

Občine Povprečna velikost gospodinjstva v letu 2018 

Cerklje na Gorenjskem 3,11 

Komenda 2,97 

Kranj 2,53 

Šenčur 1,18 

Vodice 2,96 

Povprečje 2,55 

Vir: Statistični urad RS 

 

 

Slika 4.2:  Grafični prikaz gibanja števila prebivalcev na območju sistema 
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Demografski podatki po občinah: 

• Občina Cerklje na Gorenjskem: Začetek leta 2019 je imela občina približno 7.632 prebivalcev. Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 71. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 97 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi 

(102 prebivalca na km2).  

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje 

od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, 

znašal je 6,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, 

znašal je 8,2 (v Sloveniji 0,8). Povprečna starost občanov je bila 40,7 leta in tako nižja od povprečne 

starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je 

značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je 

prebivalo 98 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino 

nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost 

prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je 

bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V 

občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 

let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

• Občina Komenda: Začetek leta 2019 je imela občina približno 6.268 prebivalcev. Po številu prebivalcev 

se je med slovenskimi občinami uvrstila na 87. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 

povprečno 250 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca 

na km2). Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

pozitiven, znašal je 8,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

pozitiven, znašal je 17,9 (v Sloveniji 0,8). Povprečna starost občanov je bila 37,9 leta in tako nižja od 

povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – 

kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, 

je prebivalo 63 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to 

občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna 

starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, 

da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za 

moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so 

bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

• Mestna občina Kranj: Začetek leta 2019 je imela občina približno 56.267 prebivalcev. Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 3. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 372 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi 

(102 prebivalca na km2). 

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje 

od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

negativen, znašal je -3,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

negativen, znašal je -0,5 (v Sloveniji 0,8). 

Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,9 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 112 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da 

je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je 

bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v 

celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih 

občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2015&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoSelitveni
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoSkupni
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
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– med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri 

moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

• Občina Šenčur: Začetek leta 2019  je imela občina približno 8.650 prebivalcev. Po številu prebivalcev se 

je med slovenskimi občinami uvrstila na 60. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 

povprečno 213 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca 

na km2). Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

negativen, znašal je -6,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

negativen, znašal je -2,6 (v Sloveniji 0,8). Povprečna starost občanov je bila 40,5 leta in tako nižja od 

povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – 

kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, 

je prebivalo 94 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to 

občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna 

starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, 

da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za 

moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so 

bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

• Občina Vodice: Začetek leta 2019 je imela občina približno 4.958 prebivalcev. Po številu prebivalcev se 

je med slovenskimi občinami uvrstila na 105. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 

povprečno 153 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca 

na km2). Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

pozitiven, znašal je 3,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

pozitiven, znašal je 5,8 (v Sloveniji 0,8). Povprečna starost občanov je bila 39,6 leta in tako nižja od 

povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – 

kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, 

je prebivalo 78 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to 

občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna 

starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, 

da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za 

moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so 

bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

 

Z demografskega vidika bi projekt označili kot nujno potreben v prvi vrsti zaradi dejstva, da so na območju občin 

prebivalci, ki danes nimajo zagotovljene zadostne ustrezne kakovostne in količinske oskrbe s pitno vodo , po drugi 

strani pa je za občine pomembno, da zagotavlja na področju opremljanja z manjkajočo infrastrukturo nenehen 

razvoj, saj so infrastrukturno opremljene občine privlačnejše za življenje prebivalcev, iz takšnih občin se odseljuje 

manj prebivalcev in imajo več priseljevanja ter s tem pozitivno migracijsko bilanco. 

 
 

4.3 Gospodarski vidik s prikazom potreb po investiciji 
 

• Občina Cerklje na Gorenjskem: V letu 2018 je bilo 3.354 delovno aktivnega prebivalstva po prebivališču, 

kar predstavlja 0,4% glede na celotno Slovenijo. Med aktivnim prebivalstvom občine v letu 2019 je bilo 

v povprečju 3,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (7,6 %).  

Povprečna mesečna plača na osebo za leto 2018, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v 

bruto znesku za približno 40% višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav 

tako za približno 32% višja. V  letu 2017 je bilo na območju občine 748 podjetij, ki je skupaj ustvarilo za 

https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoSelitveni
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoSkupni
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2015&ClanekNaslov=TrgDelaBrezposelni
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2015&ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
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509 mio prihodkov. V letu 2018  je občino obiskalo 43.799 turistov (domačih in tujih), ki so ustvarili 

87.853 nočitev.  

• Občina Komenda: V letu 2018 je bilo 2.788 delovno aktivnega prebivalstva po prebivališču, kar 

predstavlja 0,33% glede na celotno Slovenijo. Med aktivnim prebivalstvom občine v letu 2019 je bilo v 

povprečju 4,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (7,6 %).  

Povprečna mesečna plača na osebo za leto 2018, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v 

bruto znesku za približno 7% višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav 

tako za približno 5,8% višja. V letu 2017 je bilo na območju občine 653 podjetij, ki je skupaj ustvarilo za 

743 mio prihodkov. V letu 2018  je občino obiskalo 957 turistov (domačih in tujih), ki so ustvarili 2.812 

nočitev.  

• Mestna občina Kranj: V letu 2018 je bilo 24.000 delovno aktivnega prebivalstva po prebivališču, kar 

predstavlja 2,8% glede na celotno Slovenijo. Med aktivnim prebivalstvom občine v letu 2019 je bilo v 

povprečju 6,1% registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (7,6 %).  

Povprečna mesečna plača na osebo v letu 2018, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 

in neto  znesku enaka letnemu povprečju plač v Sloveniji. V letu 2017 je bilo na območju občina 5.291 

podjetij, ki je skupaj ustvarilo za 2.379 mio prihodkov. V letu 2018  je občino obiskalo 68.798 turistov 

(domačih in tujih), ki so ustvarili 128.510 nočitev.  

• Občina Šenčur: V letu 2018 je bilo 2.384 delovno aktivnega prebivalstva po prebivališču, kar predstavlja 

0,28% glede na celotno Slovenijo. Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v letu 2019 v povprečju 

4,6% registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (7,6 %).  

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v letu 2018,  je bila v tej občini v bruto 

znesku za približno 5,7% višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa približno 

4,5% višja od povprečja plač v Sloveniji. V letu 2017 je bilo na območju občine  875 podjetij, ki je skupaj 

ustvarilo za 322 mio prihodkov. V letu 2018  je občino obiskalo 8.435 turistov (domačih in tujih), ki so 

ustvarili 21.083 nočitev.  

• Občina Vodice V letu 2018 je bilo 2.235 delovno aktivnega prebivalstva po prebivališču, kar predstavlja 

0,26% glede na celotno Slovenijo. Med aktivnim prebivalstvom občine v letu 2019 je bilo v povprečju 

4,7% registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (7,6 %).  

Povprečna mesečna plača na osebo zaposleno pri pravnih osebah v letu 2018, je bila v tej občini v bruto 

znesku za približno 20,6% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa približno 

za 18,07% nižja. Na območju občine je bilo 454 podjetij, ki je skupaj ustvarilo za 84 mio prihodkov. V letu 

2018  je občino obiskalo 819 turistov (domačih in tujih), ki so ustvarili 2.449 nočitev.  

 
Tabela 4.3: Ekonomski kazalniki v občinah 

  
Cerklje na 

Gorenjskem 
Komenda Kranj Šenčur Vodice Slovenija 

Delovno aktivno prebivalstvo po 
prebivališču (leto 2018) 

3.354 2.788 24.000 2.384 2.235 845.453 

Registrirane brezposelne osebe 
(leto junij 2019) 

131 180 1.620 187 113 70.747 

Stopnja registrirane brezposelnosti 
(april 2019) 

3,90 4,10 6,10 4,60 4,70 7,60 

Bruto plača (2018) 2.355 1.809 1.693 1.720 1.334 1.682 

Neto plača (2018) 1.445 1.156 1.103 1.111 895 1.093 

Število podjetij (leto 2017) 748 653 5.291 875 454 195.756 

Število oseb, ki delajo (leto 2017) 3.327 3.711 24.505 2.597 1.057 881.920 

Prihodek (1000 EUR) - leto 2017 509.846 743.967 2.379.117 322.257 84.452 108.840.205 

Povprečno število zaposlenih v 
podjetju (leto 2017) 

4,40 5,70 4,60 3,00 2,30 4,50 

 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2015&ClanekNaslov=TrgDelaBrezposelni
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2015&ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
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Predmetna investicija direktno ne zadovoljuje gospodarskih potreb, saj načrtovana investicija v večjem delu 

omogoča zanesljivo oskrbo vode za prebivalce. Kljub temu ni zanemarljiv posredni vpliv preko dejstva, da se z 

opremljanjem občine z javno infrastrukturo veča življenjska raven prebivalstva ter tudi kakovost bivanja, 

posledično je v takšni občini več možnosti za gospodarski razvoj katerega gonilo so ljudje. 

 

 

4.4 Obstoječe stanje oskrbe s pitno vodo na predmetnem območju  

 
Vodovodni sistem viri pod Krvavcem oskrbuje danes z vodo področja  občin  Cerklje  na  Gorenjskem, Komenda, 

MO Kranj, Šenčur in Vodice. Glavni vodni vir vodovodnega sistema predstavljajo vodni viri v Lukenjskem grabnu 

pod Krvavcem. To so vodni viri: Krvavec Vrtina 6, vrtne Krvavec, zgornja drenaža Krvavec in Spodnja drenaža 

Krvavec. V nadaljevanju prikazujemo shemo obstoječih vodovodnih sistemov v predmetnih občinah in stanje 

vodooskrbe v predmetnih občinah. 

 

Slika 4.3: Obstoječi vodovodni sistemi v predmetnih občinah 

 

Občina Cerklje 

na Gorenjskem 

Mestna 

občina Kranj 
Občina Šenčur Občina Vodice 

Občina 

Komenda 

Vodovodni sistem Viri pod Krvavcem (1. Sklop)  
Vodovodni 

sistem Cerklje 

Vodovodni 

sistem Kranj 

Vodovodni 

sistem Kranj 

Vodovodni 

sistem Vodice 

Vodovodni 

sistem 

Komenda 

Ostali vodovodni sistemi v  občinah, ki niso del 

skupnega vodovodnega sistema (niso predmet 

projekta) 

Vodovodni 

sistem Ambrož 
VS Trstenik    

Vodovodni 

sistem 

Šenturška gora 

VS Besnica    

 VS Javornik    

 VS Planica    

 VS Golnik    

 

Težave, ki se pojavljajo na območju vodovodnega sistema Krvavec oz. na območju povezanih vodovodnih 

sistemov Cerklje, Krvavec, Vodice in Komenda so naslednje:  

a) Nezadostne in neustrezne količine pitne vode, ki prihaja v sistem: 

Na predmetnem območju so glavni vodni viri pod Krvavcem (Krvavec Vrtina 6, vrtine Krvavec, Zgornja 

drenaža Krvavec, Spodnja drenaža Krvavec), ki imajo po vodnem dovoljenju možnost črpanja do 143 l/s.  

Največji problem, ki se pojavlja na opisanih sistemih je motnost vode in posledično prekinjen dovod 

vode iz drenažnega zajetja pod Krvavcem. Zajetje izvirne vode na najvišje ležeči točki se po cevovodih 

namreč združi z dvema nižje ležečima zajetjema in tako zbrano vodo po cevovodu privede v zbirno korito 

v zajetje Lukenjski graben. Ker je drenažno zajetje neposredno priključeno v zajetje Lukenjski graben se 

v primeru motnosti torej prekine dovod vode iz drenažnega zajetja. Ker je izvirna voda zajeta enkrat 

neposredno drugič pa še kot voda, ki se zbira pod meliščem je posledica tega mešanje čiste in motne 

vode, kar pa pomeni, da je ob večjih nalivih vedno motna, kalna voda. 

Vodovodni sistem torej nima zagotovljene ustrezne priprave vode za celotno količino vode, ki jo sme 

uporabljati po vodnem dovoljenju. V sedanji objekt za pripravo vode ni vključena voda iz spodnje 

drenaže, ki jima največ vode (dovoljenje za 70 l/s). Dogaja se paradoks, da ta voda ob dežju kali in se 

avtomatsko odklopi iz sistema – torej ima sistem takrat ko je največ vode problem z zagotavljanjem 

zadostnih količin vode za porabnike. V takšnem primeru je možnost črpanja le iz vrtin in sicer do 50 l/s. 

Ta kalna voda ni predmet mikrobioloških in kemijskih testiranj. Predmetno drenažno zajetje je bilo tako 

v letu 2010 od skupnih 8.760 ur, zardi kalnosti kar 329 ur, v letu 2018 pa kar 525 ur izključeno iz sistema 

(Vir: podatki Komunale Kranj). 
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S tem so nastala v sistemu večja nihanja pretokov, saj se odtok iz zbirnega objekta v omrežje v 

razmeroma kratkem času zmanjšal od 100 na 50 l/s vode, kar ne zadostuje koničnim porabam  v sistemu, 

ki so 133,1 l/s. 

Zaradi občasno nezadostnih količin vode iz zajetij pod Krvavcem so si občine Komenda in Vodice  

kratkoročno uredile dotok potrebnih vodnih količin iz drugih virov (vodni vir Vodnjak VO-1/98 in Iverje-

drenažno zajetje).  

 

Tabela 4.4: Kapacitete vodnih virov danes  

 

 SKUPAJ 
Občina Cerklje na 

Gorenjskem 

Mestna občina 

Kranj, občina 

Šenčur 

Občina Vodice 
Občina 

Komenda 

Vodovodni sistem Viri 

pod Krvavcem 
  

Vodovodni sistem 

Cerklje 

Vodovodni sistem 

Kranj 

Vodovodni 

sistem Vodice 

Vodovodni 

sistem Komenda 

Vodni viri (stalni)   

Krvavec Vrtina 6 Krvavec Vrtina 6 Krvavec Vrtina 6 Krvavec Vrtina 6 

vrtine Krvavec vrtine Krvavec vrtine Krvavec vrtine Krvavec 

Zgornja drenaža 

Krvavec 

Zgornja drenaža 

Krvavec 

Zgornja drenaža 

Krvavec 

Zgornja drenaža 

Krvavec 

Spodnja drenaža 

Krvavec 

Spodnja drenaža 

Krvavec 

Spodnja drenaža 

Krvavec 

Spodnja drenaža 

Krvavec 

  
  

  Iverje drenažno 

zajetje 

Vodni viri (rezervni)   
drenaža Grad 

  vodnjak VO-1/98 
vodno zajetje 

pod Skalco vrtina Grad 

Izdatnost vodnih virov po 

vodnih dovoljenjih (stalni) 

l/s 

183 l/s od tega 

143 l/s viri pod 

Krvavcem, kjer 

v času 

motnosti pade 

le ta izdatnost 

na 50 l/s – 

tako imajo 

občine v takih 

situacijah 83 

l/s kvalitetne 

pitne vode) 

61,491 (viri pod 

Krvavcem (neustrezen 

vodni vir – po kvaliteti 

in kvantiteti)  

38,61(viri pod 

Krvavcem 

(neustrezen vodni 

vir – po kvaliteti in 

kvantiteti)  

21,45 (viri pod 

Krvavcem 

(neustrezen 

vodni vir – po 

kvaliteti in 

kvantiteti)  

21,45 (viri pod 

Krvavcem 

(neustrezen 

vodni vir – po 

kvaliteti in 

kvantiteti) 

40 l/s (Iverje)  

Izdatnost vodnih virov po 

vodnih dovoljenjih 

(rezervni) l/s 

19 

9,00 (drenaža in vrtina 

Grad - motnost 

vodnega vira) 

  

10 (vodni vir 

Vodnjak VO-

1/98-motnost 

vodnega vira, 

dejanska 

možnost 

izkoriščanja pa je 

8 l/s)) 

  

 

 

  

 
1 Razdelitev vodnih kapacitet v skladu z Aneksom št 1. k Pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekt »Oskrba s pitno vodo na 
območju Zgornje Save – sklop 1«. 
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b) Neustrezna kakovost pitne vode, ki prihaja v sistem 

- Vodovodni sistem nima zagotovljene ustrezne priprave vode za celotno količino vode, ki jo 

sme  uporabljati po vodnem dovoljenju. V sedanji objekt za pripravo vode ni vključena voda 

iz spodnje drenaže, ki jima največ vode. 

- V Občini Cerklje na Gorenjskem iz Vrtine Grad ni mogoče ustrezno pripraviti vode, tako da 

se voda trenutno samo klorira, druge priprave pa nima (zato so bili tudi ugotovljeni vzorci 

neustrezne vode. Z ustreznim zajetjem vode Viri pod Krvavcem, pa bodo občine dobile 

dovolj kvalitetno pripravljene vode, tako da bo vrtina Grad lahko opuščena. 

- Občina Vodice se sedaj napaja zaradi nezadostne količine kvalitetne pitne vode napaja tudi 

iz lastnih vodnih virov. Gre za Vodnjak VO-1/98 v vzhodnem delu občine, ki se nahajata 

sredi polja. Vrtina je pri obremenjenosti  nad 10 l/s  problematični (ob izpadu Viri pod 

Krvavcem), ker se črpa kalna voda - zaradi povečane preobremenitve se namreč glinena 

plast v pretočni vodi topi v plasti vodonosnika.  

 

Slika 4.4: Prikaz motnosti vodnih virov pod Krvavcem za obdobje 2018-2020 

 
 

 

 

c) Hidravlična neustreznost objektov in cevovodov (neustrezne višinske razlike objektov 

vodovoda, neustrezni premeri in dolžine cevi), kar povečuje motenost oskrbe s pitno vodo:  

- Neprimerna višinska razlika od zajetja do vodohrana Grad Cerklje in posledično neprimerna 

hitrost dotoka pitne vode:  

Iz zajetij v  Lukenjskem grabnu (viri pod Krvavcem) se po cevovodu zbrana voda dobavlja 

neposredno do vodohrana Grad-Cerklje, ki ima skupno kapaciteto 190 m3. Mesečna 

povprečna količina je bila največja v mesecu juniju in sicer 83,7 L/sek ali 133 L/sek pri 

upoštevanju maksimalne konice pri sami porabi vode. 

- Problem prenizke lokacije priključka za Adergas:  

Sama lokacija priključka za Adergas bi morala biti na pomembno višji višini zato, da se 

zagotovi ustrezno potencialno energijo za prenos potrebnih količin vode v vodohran 

Adergas. 

- Prenizka lokacija vodohrana Poženik: 
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Vodovodni sistem je po hidravličnih parametrih neustrezen zaradi prenizke nadmorkse 

višine Vodohrana Poženik, zato se zgradi nov vodohran Taber s kapaciteto 882 m3 na višini  

435,00 m.n.v. predstavlja pomembno pridobitev tako v velikosti volumna kot višjo višino 

za naraven tlak v sistemu. Če to primerjamo z obstoječim vodohranom Poženik, ki ima 

samo 300 m3 na višini 425,00 m.n.v. Na ta način smo pridobili dodatnih 10 m višinske 

razlike za doseganja ustreznih tlakov pri napajanju in zagotovili tudi pri dinamičnem 

odjemu pomembno boljše karakteristike sistema, povečana je količina vode v vodohranu 

iz 300 m3 na 882 m3  Iz Vodohrana Taber se potem napajajo naselja Šmartno, Glinje, Zalog, 

Lahovče, Nasovče, in Občine Vodica in Komenda. Brez te hidravlične izboljšave Občine 

Vodice in Komenda nimata zagotovljeno zanesljivo oskrbovanje z vodo iz vodnega vira Viri 

pod Krvavcem. 

- Problem prevelikega premera cevi:  

Hitrost dotoka pitne vode v cevi premera DN 250 v raztežilnik in vodohran Grad-Cerklje je 

2,7 m/sek. To pa je hitrost pretoka vode, ki daleč presega predloge za projektiranje hitrosti 

v cevovodih. To pomeni, da so povprečne dnevne porabe vode zaradi prevelike hitrosti 

pretoka vode previsoke v primerjavi s povprečno celodnevno porabo vode. 

- Problem predolgega cevovoda: 

Problem predolgega cevovoda od VH6 (vrtina 6) do vodohrana Grad-Cerklje in 

preobremenjenosti cevovoda; 1,8 km cevovoda je pod največjim pritiskom in je zato 

obstoječi cevovod preobremenjen.  

- Premajhni premeri cevovodov 

 

d) Okvare na sistemu 

Sedanji sistem se pogosto kvari in ponekod popravila skoraj niso mogoča. Sedanja trasa je 

ponekod skoraj pozidana oz. so odmiki objektov od trase tako majhni, da so vsaka vzdrževalna 

dela zahtevna, nevarna, draga, ali skoraj nemogoča, saj lastniki zemljišč prepovedujejo posege, 

zaradi škod, ki se dogodijo. Zaradi teh problemov, se nova trasa odmika od sedanje. Ob okvarah 

in ob popravilih, pa so ostali cevovodi oz. deli sistema še dodatno obremenjeni in 

preobremenjeni zato se še dodatno kvarijo (pokanje cevi). Vsaka okvara pa ne le, da zmanjša 

zanesljivost oskrbe ampak tudi poslabša zdravstveno zanesljivost. V letu 2017 je Komunala 

Kranj odpravila kar 388 okvar na vseh sistemih, ki jih ima v upravljanju, od tega je bilo 31 okvar 

na transportnem vodu, 212 okvar na sekundarnem cevovodu in 145 okvar na priključnem 

cevovodu. Glavna vzroka okvare sta dotrajanost cevi in spojev.  
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Slika 4.5: Prikaz okvar v letu 2017 

 
Vir: Poslovno poročilo za leto 2017, Komunala Kranj d.o.o. 
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Tabela 4.5: Obstoječe stanje na objektih in vodovodnem omrežju vodovodnega sistema (podatki iz Pregledne karte slika 

5.3) - Območje občine Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Vodice – za oskrbo občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Mestna 

občina Kranj, Komenda in Vodice. 

 

Vodni viri 

Število vodnih virov 3 

Ime oz.oznaka 
posameznega vodnega 
vira; pripadajoča št. 
vodnega dovoljenja; 
izdatnost 
pripadajočega VV 

VIR PITNE VODE - 
IME 

ŠTEVILKA 
ODLOČBE O VODNI 
PRAVICI 

NOVA ODLOČBA  
O VODNI 
PRAVICI 

MAKS. TRENUTNI 
DOVOLJENI ODJEM 
l/s 

Zajetja - Zajetje A - 
Krvavec 

35527-137/2008 35527-65/2013-2 90 

Vrtine Krvavec 35527-137/2008 35527-65/2013-2 
50 

  

VO-1/98 35507-52/2002 35527-34/2012 10 
 

Trenutno stanje 
posameznega vodnega 
vira (opis morebitnih 
težav) 

Zajetja – zajetja A – Krvavec  in Vrtine Krvavec  so mikrobiološko neustrezna, zato se voda 
pripravlja. V času močnejših padavin zajetje zakali in ga moramo izključiti iz porabe. Vpliv 
na vrtine je manjši, vseeno pa z enodnevnim zamikom in v manjši vrednosti (NTU) tudi te 
zakalijo. 
 
VO-1/98, (občina Vodice) stanje je v redu. 

Morebitni  rezervni 
vodni viri  
 

Kot rezervni vodni vir ob izpadu zajetja se koristi vrtina V6 (7 l/s), ki pa le delno nadomesti 
izpad. 

Objekti za 
obdelavo vode 

Število objektov 3 

Ime posameznega 
objekta za pripravo 
vode; opis tehnologije 
čiščenja surove vode; 
osnovne tehnične 
karakteristike 

Spodnje zbirno zajetje – avtomatiziran izpust motne vode, 
Razbremenilnik 2 Krvavec – dezinfekcija vode s plinskim klorom 
Klorira se vsa voda, regulacija se vrši preko analizatorja klora. 
Jašek Lokarje (občina Vodice), dozirna naprava za dodajanje natrijevega hipoklorita. 

Trenutno stanje 
posameznega objekta 
(opis morebitnih težav) 

Vsi objekti so redno vzdrževani. 
Nujna je sanacija drenažnega tunela v spodnjem drenažnem zajetju. 

Črpališča 

Število črpališč 1 

Ime posameznega 
črpališča; osnovne 
tehnične karakteristike 

Črpališče Kuharjev Boršt (občina Vodice), črpanje 10 l/s. 

Trenutno stanje 
posameznega črpališča 
(opis morebitnih težav) 

Stanje je v redu. 

Vodohrani 

Število vodohranov 6 

Ime posameznega VH; 
kapaciteta 
posameznega VH 

VH Grad (skupni) -  40 m3
, 

VH Poženik - 300 m3, 
VH Komenda - 300 m3, 
VH-REPNJE: Vodohran leži v Repnjah nad Bilbanom. Kapaciteta je dve celici po 100 m3. 
Vodohran je bil v letu 2006 obnovljen. Vodohran Repnje ima delujočo telemetrijo. 
VH-BUKOVICA: Vodohran Bukovica sta dva vodohrana z dvema celicama. Starejši vodohran 
ima 100m3 in novejši 80m3. Vodohran je v dobrem stanju. Vodohran Bukovica ima delujočo 
telemetrijo. 
 VH-ŠINKOV TURN: Vodohran Šinkov Turn je manjši vodohran iz umetne mase. Trenutno v 
njem ni vode in ni v uporabi. Kapaciteta znaša 50 m3.  Elektrike do vodohrana ni speljane. V 
vodohran vodi ena cev za dotok in iztok vode. Telemetrijskega dela v tem vodohranu ni.  NI 
V FUNKCIJI (in ponovna vključitev v sistem ni predvidena) 

Trenutno stanje 
posameznega VH (opis 
morebitnih težav) 

Objekti so redno vzdrževani. 

Razbremenilniki 

Število 
razbremenilnikov  

2 

Trenutno stanje 
posameznega 
razbremenilnika  (opis 
morebitnih težav) Razbremenilnika sta redno vzdrževana. 

Trenutno stanje 
vodovodnega 
omrežja  
(po Pregledni 
karti 5.3) 

Oznaka oz. številka 
odseka 

Dolžina (m) Premer cevi ( ) Opis morebitnih težav 

Zajetja - VH Grad 3.160 200, 250, 300 / 

VH Grad-VH Poženik-
občinska meja Cerklje-
Komenda 

7.024 200, 250, 300 / 
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Občinska meja Cerklje-
Komenda -  VH 
Komenda 

1.590 250 / 

VH Komenda -  
občinska meja 
Komenda - Vodice 

3.970 250, 300 / 

 
Tabela 4.6: Območje za dodatno oskrbo občine Cerklje 

Vodni viri 

Število vodnih virov 1 

Ime oz. oznaka 
posameznega vodnega 
vira; pripadajoča št. 
vodnega dovoljenja; 
izdatnost 
pripadajočega VV 

VIR PITNE VODE - 
IME 

ŠTEVILKA 
ODLOČBE O VODNI 
PRAVICI 

NOVA ODLOČBA  
O VODNI 
PRAVICI 

MAKS. TRENUTNI 
DOVOLJENI ODJEM 
l/s 

Grad 35527-112/2008  6 
 

Trenutno stanje 
posameznega vodnega 
vira (opis morebitnih 
težav) 

Zajetje Grad se uporablja za dodatno oskrbo občine Cerklje. Vir je občutljiv na vremenske 
razmere. Izdatnost v sušnem obdobju močno pade. 

Morebitni  rezervni 
vodni viri  

/ 

Objekti za 
obdelavo vode 

Število objektov 0 

Ime posameznega 
objekta za pripravo 
vode; opis tehnologije 
čiščenja surove vode; 
osnovne tehnične 
karakteristike 

/  

Trenutno stanje 
posameznega objekta 
(opis morebitnih težav) 

/  

Črpališča 

Število črpališč 0 

Ime posameznega 
črpališča; osnovne 
tehnične karakteristike 

/ 

Trenutno stanje 
posameznega črpališča 
(opis morebitnih težav) 

/ 

Vodohrani 

Število vodohranov 1 

Ime posameznega VH; 
kapaciteta 
posameznega VH 

VH Grad; 150 m3 
VH Adergas – stari; 700 m3 
VH Adergas – novi; 500 m3 

Trenutno stanje 
posameznega VH (opis 
morebitnih težav) 

Objekti so redno vzdrževani. 

Razbremenilniki 

Število 
razbremenilnikov  

0 

Trenutno stanje 
posameznega 
razbremenilnika  (opis 
morebitnih težav) 

/ 

Trenutno stanje 
vodovodnega 
omrežja  
(po Pregledni 
karti 5.3) 

Oznaka oz. številka 
odseka 

Dolžina (m) Premer cevi ( ) Opis morebitnih težav 

VH Grad – VH Adergas 3.562 125, 150, 200, 250, 300  

VH Adergas – občinska 
meja Šenčur (Sr. vas) 

1.807 300  

VH Adergas – občinska 
meja Šenčur (Olševek) 

1.823 150, 200, 250  

Cerklje – sek. omrežje 
– VS 1630 

69.400   
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Tabela 4.7: Območje za dodatno oskrbo občin Šenčur in Mestna občina Kranj 

Vodni viri 

Število vodnih virov 3 

Ime oz. oznaka 
posameznega vodnega 
vira; pripadajoča št. 
vodnega dovoljenja; 
izdatnost pripadajočega 
VV 

VIR PITNE VODE - 
IME 

ŠTEVILKA 
ODLOČBE O 
VODNI PRAVICI 

NOVA ODLOČBA  
O VODNI 
PRAVICI 

MAKS. 
TRENUTNI 
DOVOLJENI 
ODJEM l/s 

Čemšenik zajetja 35527-67/2007  20 

Bašelj - vsi viri 35527-65/2007  130 

ČP Gorenja Sava 35527-90/2008  180 

Nova vas 35527-26/2007  73 

Vrtina Šenčur 35527-64/2008  15 

ČP Olševek 35527-63/2008 35527-27/2013 2,5 

  
Trenutno stanje 
posameznega vodnega 
vira (opis morebitnih 
težav) 

Zajetja Čemšenik in Nova vas v času močnejših padavin kalita zato jih moramo izključiti 
iz porabe. 

Morebitni  rezervni vodni 
viri  

ČP Gorenja Sava in Vrtina Šenčur se uporabljata kot rezervna vodna vira. 

Objekti za 
obdelavo vode 

Število objektov 2 

Ime posameznega 
objekta za pripravo vode; 
opis tehnologije čiščenja 
surove vode; osnovne 
tehnične karakteristike 

Ultrafiltracija Bašelj; za obdelavo vode se uporablja naprava za ultrafltracijo. Obdela se 
vsa voda iz virov Bašelj. 
Razbremenilnik Nova vas; za obdelavo vode se uporablja UV naprava. Obdela se vsa 
voda iz zajetja Nova vas. 
Razbremenilnik 4 Čemšenik; dezinfekcija vode z natrijevim hipokloritom. Klorira se vsa 
voda iz zajetij Čemšenik. 

Trenutno stanje 
posameznega objekta 
(opis morebitnih težav) 

Objekti so redno vzdrževani; 

Črpališča 

Število črpališč 0 

Ime posameznega 
črpališča; osnovne 
tehnične karakteristike 

/ 

Trenutno stanje 
posameznega črpališča 
(opis morebitnih težav) 

/ 

Vodohrani 

Število vodohranov 7 

Ime posameznega VH; 
kapaciteta posameznega 
VH 

VH Tupaliče; 400 m3 
VH Zeleni hrib - stari; 1050 m3 
VH Zeleni hrib - novi; 1500 m3 
VH Stražišče - stari; 500 m3 
VH Stražišče - novi; 1050 m3 
VH Vodovodni stolp – 234 m3 
VH Struževo – 50 m3 

Trenutno stanje 
posameznega VH (opis 
morebitnih težav) 

Objekti so redno vzdrževani. 

Razbremenilniki 

Število razbremenilnikov  7 

Trenutno stanje 
posameznega 
razbremenilnika  (opis 
morebitnih težav) 

Razbremenilniki so redno vzdrževani. 

Trenutno stanje 
vodovodnega 
omrežja  
(po Pregledni 
karti 5.3) 

Oznaka oz. številka 
odseka 

Dolžina (m) Premer cevi ( ) Opis morebitnih težav 

Vodovod na območju 
občine Šenčur - VS 1190 

80.165 različne dimenzije 
 

Vodovod na območju 
Mestne občine Kranj – VS 
1190 

253.070 različne dimenzije 
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4.5 Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi razvojnimi dokumenti in drugimi 

dokumenti, usmeritvami in strategijami 

 

 

Projekt upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike v prostoru, ki so skladne s strokovnimi podlagami 

v finančni perspektivi 2014–2020. 

 

Strokovna izhodišča za pripravo investicijskega programa so krovni strateški dokumenti države:  

- Strategija razvoja Slovenije, 

- Nacionalni program upravljanja z vodami, 

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,  

- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016 do 2021 

- Regionalni razvojni program Osrednjeslovenske in Gorenjske regije 2014-2020; 

- skladnost z občinskimi in s prostorskimi akti. 

 

Navedeni dokumenti opredeljujejo izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo gospodarskega in prostorskega 

razvoja na ravni države oziroma regije. 

 

 

 Strategija razvoja Slovenije 2030 

 

Strategija razvoja Slovenije 2030: Decembra 2017 je vlada RS sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni 

razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in 

dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z 

vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so 

prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe. 

 

Osrednji cilj SRS je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko uravnoteženega gospodarskega, 

družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Kakovost 

življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v: 

• boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, 

• bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju, 

• aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. 

 

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 

• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,  

• učenje za in skozi vse življenje,  

• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,  

• ohranjeno zdravo naravno okolje in  

• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.  

 

 

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prostorska strategija) je temeljni državni 

dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Z njo 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. 
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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.  

 

 

 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je 

splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov.  V ta namen program določa cilje na 

posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. NPVO 

je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki 

obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti.  

 

NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa 

operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. 

Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri čemer prioriteto 

predstavlja izboljšanje oskrbe očim večjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi storitvami na področju javnih 

služb varstva okolja.  

 

Navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih za razvoj gospodarstva, 

kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva dobro infrastrukturo na 

celotnem področju države, kar onemogoča tudi posredno onesnaževanje okolja. Področje okolja je tako 

razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s 

komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. 

 

Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim 

delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež 

slovenske soudeležbe predstavljale poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz 

predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja 

odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje. 

 
Tako ima država možnost, da zagotovi ustrezen priliv sredstev za zagotovitev dodatnih sredstev na osnovi 
ekonomsko- okoljskega inštrumenta, ki izhaja iz vnaprej znanih potreb po uskladitvi stanja na področju 
infrastrukture z direktivami EU na področju odpadkov in upravljanja voda.  
 

 

 Nacionalni program upravljanja z vodami 

 

Upravljanje z vodami je v slovenskem pravnem redu urejeno s predpisi na področju voda, okolja in varstva narave 

na evropsko primerljiv način in celovito obravnava področja varstva, rabe in tudi urejanja voda. Podlage za 

sistemsko ureditev so na eni strani naravne danosti Slovenije, na drugi strani pa evropski pravni akti, strategije 

in smernice na področju voda, predvsem Okvirna vodna direktiva - WFD (Water Framework Directive), dobre 

prakse za zmanjševanje posledic, preprečevanje in ukrepanje v primeru poplav ter strategija varstva morij. Njihov 

skupni in glavni cilj je celovito in dolgoročno naravnano upravljanje z vodami na primerljiv način na vseh povodjih 

držav članic Evropske skupnosti in tudi tistih držav izven skupnosti s katerimi te delijo skupna povodja.  

 

Kot podlago za upravljanje z vodami zakonodaja zato določa teritorialne in institucionalne podlage, finančne vire, 

kakovostne standarde ter instrumente za izvajanje s predpisi določene politike. 
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Ministrstvo za okolje in prostor je nosilec priprave temeljnih instrumentov za izvajanje politike upravljanja z 

vodami, ki so: 

• Nacionalni program upravljanja z vodami, kot del NPVO skupaj z operativnimi programi in ostalimi 

aktivnostmi, 

• Načrt upravljanja z vodami za vodno območje Donave, skupaj s nacionalnim delom krovnega načrta 

skupnega mednarodnega povodja Donave skupaj s pripadajočima programoma ukrepov, 

• Načrt upravljanja za vodno območje Jadranskih rek z morjem in pripadajoči program ukrepov, 

• Podrobnejši načrti upravljanja z vodami za posamezna povodja, porečja, njihove dele ali posamezno 

problematiko ter tudi nosilec procesa vključitve javnosti v proces upravljanja z vodami preko konferenc 

in svetov za vode na posameznem povodju oz. porečju znotraj vodnih območij. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je odgovoren za izvedbo procesa sodelovanja javnosti pri upravljanju z vodami 

preko konferenc in vodnih svetov in posameznih porečjih in povodjih v večjih bazenih. 

Vsi navedeni instrumenti so usmerjeni k skupnim ciljem, ki so doseganje dobrega stanja voda z upoštevanjem 

možnih izjem ter varstvo morja, zagotavljanje vodooskrbe prebivalcev s pitno vodo in doseganje ekonomske cene 

vode ter zmanjšanje škodljivega delovanja voda.  

• Upravljanje z vodami; Cilj je postavitev strokovnih podlag, določitev glavnih ciljev in temeljnih ukrepov 

za pričetek izvajanja dolgoročnega procesa upravljanja z vodami. 

• Varstvo voda; Cilj je dobro stanje voda, kar se bo zagotovilo s pripravo in izvajanjem operativnih 

programov in drugih aktivnosti za varstvo voda ter s programom varstva morja. 

• Raba voda; Cilj je zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo ter postavitev 

instrumentov za določanje ekonomske cene vode. 

• Urejanje voda; Cilj je doseganje trajnostnega, ekološko naravnanega urejanja voda in od voda odvisnih 

ekosistemov ter v tem okviru zmanjšanje ogroženosti življenj in zmanjšanje materialnih škod zaradi 

prekomernih ali nezadostnih padavin. 

 

 

 Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2014-2020 

 

Razvojna specializacija regije je MODRO-ZELENO. Modro kot človeški potencial modrosti, da modro upravljamo 

z danimi naravnimi in človeškimi viri za dvig in razvoj gospodarstva v regiji. Zeleno kot ohranjena narava, biotska 

raznovrstnost, dobro stanje okolja, voda in naravnih virov za kmetijstvo, zeleno energijo, turizem, gospodarstvo 

in kakovostno bivalno okolje. 

Strateški razvojni cilji regije so: 

• Povečati konkurenčno sposobnost regije na podlagi trajnostne rabe proizvodnih, naravnih in človeških 

virov 

• Ustvariti nova delovna mesta s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo ter odpraviti 

strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela 

• Ustvariti povezano regijo, privlačno za bivanje, z zagotovitvijo zdravih, kakovostnih življenjskih pogojev 

in prehranskih navad 

• Zagotovitev in razvoj okoljske infrastrukture (pitna voda, namakanje, komunalne vode, ravnanje z 

odpadki, sanacija degradiranih območij, preventiva pred naravnimi nesrečami) 

• Krepitev prepoznavnosti prostora, policentričnega razvoja poselitve ter celovite prenove in revitalizacija 

središč v navezavi z bogatenjem dejavnosti in programa  

• Povečanje energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije 

• Ustvariti odzivno, učinkovito in med seboj povezano podporno okolje 

• Krepitev čezmejnega in transnacionalnega razvojnega sodelovanja 
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V okviru specifičnega cilja 6.4.1 Okolje in prostor, infrastruktura ter energetika je projekt skladen s specifičnim 

ciljem - Izboljšati stanje okolja zaradi izgradnje okoljske infrastrukture, upravljanja z vodami in sanacije okoljsko 

degradiranih območij- investicijsko področje Vlaganje v izgradnjo in obnovo okoljske infrastrukture 

 

 

 Skladnost projekta z občinskimi prostorskimi akti 

 

Projekt je usklajen s prostorskimi akti: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice št. 1/14, 8/14, 4/15),  

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda (Uradne objave št. 6/13, 10/17), 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 

Gorenjskem, št. 4/2014, 62/2016, Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/17, 48/17, 23/18, 32/18, 3/19). 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2017, 

04/2018, 25/2019) 

• Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št 74/2014) 

• Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj - dokument (popr. 12.02.2016, 04.08.2017, 

10.11.2017, 06.04.2018, 15.06.2018) 

 

 

 Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016 do 2021 

 

Vlada Republike Slovenije je 23.6.2016 sprejela Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016 do 

2021. V okviru Operativnega program oskrbe s pitno vodo so bili definirani naslednji cilji: 

- Varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaževanjem s ciljem, da se zagotovi v zajetjih zdravstveno ustrezno 

pitno vodo, 

- Monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, cilj 

ukrepa je pridobitev podatkov izvajalcev javnih služb o kakovosti podzemne oziroma površinske vode iz 

zajetij za pitno vodo, ki so namenjena izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo.  

- Zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih: Cilj je, da vodovodni sistemi v RS dosežejo indikator ILI manjši 

oziroma enak 4, torej da je razmerje med celotnimi in neizogibnimi letnimi izgubami enako ali manjše 4. 

- Zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo:  cilj ukrepa je, da imajo vsi javni vodovodni sistemi, ki oskrbujejo 

več kot 300 prebivalcev, morajo zagotoviti rezervno zajetje za pitno vodo. 

- Doseganje standardov opremljenosti iz 9. Člena uredbe: cilj ukrepa je doseganje standarda opremljenosti iz 

9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, to je zagotoviti javni vodovod na 500 območjih poselitve oziroma za 

153.299 prebivalcev. 

- Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov: Varnost oskrbe s pitno vodo zahteva 

celovit pristop zagotavljanja zadostnih količin vode, upravljanja s prispevnimi površinami ter ustrezno 

upravljanje z vodovodnim sistemom od vira do uporabnika. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode 

je potrebno dosledno izvajanje in zagotavljanje vodovarstvenih režimov na prispevni površini, ustrezno 

čiščenje vode na vstopu v vodovodni sistem  ter ohranjanje kvalitete vode do uporabnika (problematika 

stoječe vode, vodohrani in vstop onesnažene vode preko mest lomov). Varnost oskrbe s pitno vodo, tako 

kakovosti kot količin, se zagotovi tudi z izgradnjo rezervnih virov. 

- Povečanje učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe: učinkovitost in gospodarnost izvajalcev 

javnih služb ima več vidikov: 

o vidik upravljanja podjetja: izdelana strategija upravljanja s podjetjem, izdelana vizija podjetja, 

izdelani akcijski načrti, ustrezni odnosi z javnostmi, jasno oblikovane naloge in odgovornosti; - 

vidik kadrovanja: sistematično informiranje med zaposlenimi, natančno določene potrebe po 

zaposlenih in pogoji za zaposlitev, izobraževanje zaposlenih; 
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o vidik oskrbe s pitno vodo: pokritost prebivalstva z javnim vodovodom, zadostni tlak in količina, 

ustrezna kvaliteta  pitne vode, komunikacija z uporabniki; 

o finančni vidik: izdelan finančni plan vključno z investicijami, pregledno računovodstvo, 

pregledno in jasno določeno zaračunavanje pitne vode, zadostno pokrivanje operativnih 

stroškov;  

o komercialni vidik: ustrezne evidence uporabnikov, merjenje načrpane vode, merjenje porabe 

na odjemnih mestih, učinkovito zaračunavanje in terjanje računov;  

o tehnični vidik: načrt zagotavljanja kakovosti vode, notranji nadzor kakovosti vode (HACCP), 

načrt zmanjševanja vodnih izgub, nadzor nad stanjem infrastrukture, načrt vzdrževanja in 

investicij, dolgoročni plan zagotavljanja zadostnih količin kakovostne pitne vode, nadzor nad 

stanjem prispevnih površin oziroma vodovarstvenih območij.  

Spodbujanje varčne rabe pitne vode: Samo 20% pitne vode, ki se dobavi javnem sektorju se dejansko tudi porabi. 

Ostalih 80% vode se vrne v okolje v obliki odpadne vode (Water in the city, 2014) Spodbujanje varčne rabe pitne 

vode se izvaja vključno s spodbujanjem nadomeščanja uporabe pitne vode iz vodovodov z alternativnimi viri (npr. 

padavinska voda in reciklirana komunalna odpadna voda) pri uporabi, ki ni namenjena prehrani ljudi in živali 

 

 

 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 

 

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (OP EKP 2014–2020) 

predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, 

kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom 

doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020.  

 

Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z 

Evropsko komisijo. Projekt sledi usmeritvam in doseganju specifičnih ciljev OP EKP 2014–2020. 

 

2.6 Prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti. 

Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov. 

Prednostna naložba 6.2: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za 

zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te 

zahteve. 

Specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Kazalnik rezultata: Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno 

ustrezne pitne vode 

 

 

 Regionalni razvojni program za Gorenjsko regijo in Osrednjeslovensko regijo  

 

 

Regionalni razvojni program Gorenjske  

V okviru strateških razvojnih ciljev regije je definiran cilj 1: s pametnim izkoriščanjem naravnih virov do 

povezanega znanja, delovnih mest in kakovosti življenja, ki ga želijo živeti in doživeti, kjer je med investicijskimi 

ukrepi na področju okolja, prostora in infrastrukture tudi vključen projekt Izgradnja vodooskrbnega sistema 

Krvavec – Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save-1.sklop. 

Regionalni razvojni program Gorenjske je dostopen na internetni strani: http://www.bsc-

kranj.si/library/files/upload/Regionalni%20razvojni%20program%20Gorenjske%202014-2020.pdf (projekt je 

naveden na strani 89). 

 

http://www.bsc-kranj.si/library/files/upload/Regionalni%20razvojni%20program%20Gorenjske%202014-2020.pdf
http://www.bsc-kranj.si/library/files/upload/Regionalni%20razvojni%20program%20Gorenjske%202014-2020.pdf
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije je 12. junija 2015 soglasno sprejel Regionalni razvojni program 

Ljubljanske urbane regije, ki je temeljni strateški in programski dokument za ključne razvojne usmeritve regije v 

obdobju 2014–2020.  

V programu so v sklopu prioritete 2: Ohranjano okolje in trajnostna raba virov razvojni cilji regije usmerjeni v 

optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj regije ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne 

opremljenosti regije. Programi in ukrepi so usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti regije, 

povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako 

prispevek k ciljem nizkoogljične družbe. Spodbude so namenjene tudi optimalnemu varovanju okolja z 

zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov in prilagajanju podnebnim 

spremembam. 

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1 sklop) je umeščen v nabor najpametnejših regijskih 

projektov v tako imenovan peti sklop projektov (Kohezijski projekti, ki jih je Ministrstvo za okolje v vlogi 

posredniškega telesa odobrilo in posredovalo v potrditev organu upravljanja ali pa so ti projekti v formalnem 

usklajevanju pri posredniškem telesu). Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije je  dostopen na 

http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/RRP%20LUR%202014-2020%20F%20I%20N%20A%20L.pdf 

(projekt je naveden na str. 132.). 

 

Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije 2016-2019 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki 

ga ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj in razvojni svet regije sklepata za obdobje štirih let. Dogovor 

podpišeta predsednik sveta in minister pristojen za regionalni razvoj. 

V okviru dogovora za razvoj je projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop) umeščen  v seznamu 

projektov, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali 

ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije. Osnutek dogovora je dostopen na 

strani: 

http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/DOGOVOR%20ZA%20RAZVOJ%20LUR%20_osnutek_15_12_2

015.pdf (projekt je naveden na seznamu najpomembnejših projektov, str. 37 in opis na str. 120.). 

  

http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/RRP%20LUR%202014-2020%20F%20I%20N%20A%20L.pdf
http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/DOGOVOR%20ZA%20RAZVOJ%20LUR%20_osnutek_15_12_2015.pdf
http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/DOGOVOR%20ZA%20RAZVOJ%20LUR%20_osnutek_15_12_2015.pdf
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  
 

 

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih 

in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev in njihovimi kupci. 

 

 

5.1 Analiza poslovnega okolja 
 

 

Državni zbor Republike Slovenije je z Zakonom o varstvu okolja določil nacionalne in operativne programe varstva 

okolja. Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z ostalimi ministrstvi pripravilo nacionalni program 

varstva okolja, ki določa cilje in ukrepe, prednostne naloge ter usmeritve za razvoj dejavnosti in javnih služb. Prav 

tako je pripravilo operativne programe, ki so jih morale za svoja območja sprejeti občine ali širša lokalna skupnost. 

 

V Zakonu o varstvu okolja so prav tako določene obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja ter 

obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, med katerimi je tudi oskrba s pitno vodo. 

 

Za spremljanje stanja na področju varstva okolja je Državni zbor ustanovil Svet za varstvo okolja Republike 

Slovenije. Državni in občinski organi, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil na področju varstva okolja 

morajo Svetu na njegovo zahtevo posredovati okoljske in druge podatke, ki jih potrebuje za svoje delo. 

 

Načini in oblike izvajanja javne službe so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih javnih službah.  

 

Lokalne gospodarske javne službe varstva okolja zadovoljujejo nekatere temeljne materialne potrebe dela in 

bivanja v naseljih. To med drugim pomeni, da imajo te službe svojstvene značilnosti, ki deloma izhajajo iz dejstva, 

da so vezane na naselja oziroma poselitev. Prostorske, naravne in siceršnje raznolikosti naselij in njihova 

frekvenčna distribucija ter druge značilnosti poselitve v Sloveniji močno vplivajo na obseg in strukturo izvajanja 

lokalnih javnih služb varstva okolja in tudi na organizacijo dejavnosti. Tako so te razmeroma heterogene v več 

pogledih: po številu javnih služb, ki jih izvaja posamezno podjetje, po obsegu proizvodov in storitev, po 

koncentraciji in razpršenosti omrežij, objektov in naprav, po oblikah organiziranosti javnih služb in ne tudi po 

virih in obsegu financiranja. 

 

Pravno-formalno je zagotavljanje lokalnih javnih služb varstva okolja naloga lokalnih skupnosti, tj. občin. Prvi 

odstavek 26. člena zakona o varstvu okolja opredeljuje obvezne lokalne javne službe, ki so: 

• oskrba s pitno vodo, 

• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 

• ravnanje s komunalnimi odpadki, 

• odlaganje preostankov komunalnih odpadkov, 

• javna snaga in čiščenje javnih površin, 

• urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 

• pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. 

 

Pravno-formalna obveznost izvajanja lokalnih javnih služb varstva okolja ne pomeni, da občine tudi dejansko 

same izvajajo te službe. Izvajanje lahko zagotavljajo v petih organizacijskih oblikah, ki jih opredeljuje zakon o 

gospodarskih javnih službah, in sicer: 

• režijski obrat, 

• javni gospodarski zavod, 
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• javno podjetje, 

• koncesija. 

 

Zakon o gospodarskih javnih službah pravno ureja tudi odnose med občino, izvajalcem javne službe v vsaki od 

možnih organizacijskih oblik in deloma odnose obeh do uporabnikov storitev in proizvodov javnih služb. 

 

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17). 

 

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja in druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, 

ločeno za:  

• oskrbo s pitno vodo,  

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

• obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 

Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine. Na računu 

se prikaže zaračunana cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in vodarino. 

 

Stroški omrežnine vključujejo:  

• stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 

• stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

• stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

• stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe 

s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 

• stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo 

nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom 

vodovarstvenega režima, 

• plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in 

• odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z 

dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se 

upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb. 

 

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom 

vodomera, skladno s spodnjo preglednico. Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se 

vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik 

se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera. 

 

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je 

mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine: 

• neposredne stroške materiala in storitev, 

• neposredne stroške dela, 

• druge neposredne stroške, 

• splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
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• splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela, 

• splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 

sredstev, storitev in dela, 

• obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

• neposredne stroške prodaje, 

• stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v 

skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 

• druge poslovne odhodke in 

• donos iz 16. točke 2. člena te uredbe. 

 

Na ravni občin so sprejeti akti lokalnih skupnosti, ki podrobneje določajo, kako se na območju znotraj posamezne 

občine ali več občin izvaja oskrba s pitno vodo: 

 

Tabela 5.1: Odloki na področju oskrbe s pitno vodo v predmetnih občinah 

OBČINA Naziv odloka 
Datum 

občinske 
seje 

Uradna objava Status 

Cerklje na 
Gorenjskem 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju občine Cerklje na 
Gorenjskem  

08.06.2011 

Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/2011  
http://www.lex-
localis.info/KatalogInformacij/Podrobno
stiDokumenta.aspx?SectionID=e8b2bed
b-7206-4df8-8aa6-6ab3e0f95671 

 

Komenda 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju občine Komenda 

14.06.2018 

Uradne objave Glasila občine Komenda , 
št. 9/2018 
https://www.komenda.si/si/predpisi/20
180702-ODLOK-O-OSKRBI-S-PITNO-
VODO-NA-OBMOCJU-OBCINE-
KOMENDA.pdf 

 

Mestna 
občina 
Kranj 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju Mestne občine Kranj 

26.05.2010 

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 
6.2010 
https://www.uradni-list.si/glasilo-
uradni-list-rs/vsebina/98341 

 

Šenčur 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju občine Šenčur 

09.06.2010 
Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/2010 
http://www.lex-
localis.info/KatalogInformacij/ 

 

Vodice 
Odlok o oskrbi s pitno vodo 
občine Vodice 

22.06.2012 

Uradno glasilo občine Vodice, št. 3/12, 
5/13 in 7/13); dostopen preko povezave: 
http://www.lex-
localis.info/KatalogInformacij/Podrobno
stiDokumenta.aspx?SectionID=bd1315b
a-db9f-4fa9-94b3-0ea758d48fb1 

 

  

https://www.komenda.si/si/predpisi/20180702-ODLOK-O-OSKRBI-S-PITNO-VODO-NA-OBMOCJU-OBCINE-KOMENDA.pdf
https://www.komenda.si/si/predpisi/20180702-ODLOK-O-OSKRBI-S-PITNO-VODO-NA-OBMOCJU-OBCINE-KOMENDA.pdf
https://www.komenda.si/si/predpisi/20180702-ODLOK-O-OSKRBI-S-PITNO-VODO-NA-OBMOCJU-OBCINE-KOMENDA.pdf
https://www.komenda.si/si/predpisi/20180702-ODLOK-O-OSKRBI-S-PITNO-VODO-NA-OBMOCJU-OBCINE-KOMENDA.pdf
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200036
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200036
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98341
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98341
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 Bodoči upravljalec GJS oskrbe s pitno vodo  -Komunala Kranj d.o.o.  

 

 

Ime podjetja:   Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. 

Naslov:    Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj 

Matična številka:   5067731000 

Davčna številka:   SI72495421 

Osnovni kapital:   2.152.856,00 EUR 

 

Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 pod imenom Javno podjetje Komunala Kranj, 

p.o. in se je v letu 2000 statusno preoblikovalo ter preimenovalo v Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o.  

 

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter  O bčin  Cerklje,  

Medvode,  Naklo,  Preddvor,  Jezersko  in  Šenčur.  Osnovni  kapital javnega  podjetja  znaša  2.152.856   EUR,  

pri čemer  lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala: Mestna občina Kranj 64,79%, Občina Cerklje 

7,30%, Občina Medvode 7,00%, Občina Naklo 5,77%, Občina Preddvor 4,21%, Občina Jezersko 1,44% in Občina 

Šenčur 9,49%. 

 
Slika 5.1: Struktura lastniških deležev v podjetju Komunala Kranj d.o.o. 

 
Vir: Poslovno poročilo  

 

 

Organi upravljanja in vodenja  

Svet ustanoviteljev : Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, 

d.o.o., v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem 

(v nadaljevanju tudi Cerklje), Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 

v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin imetnic lastniškega deleža.  

Skupščina: Družbeniki družbe Komunala Kranj, d.o.o. sklepajo o zadevah iz 505. člena ZGD-1 na skupščini. 

Družbeniki lahko uresničujejo svoje pravice sami ali pa po pooblaščencu, ki ima za to pisno pooblastilo. Skupščina 

v skladu z družbeno pogodbo izvaja nadzor nad vodenjem poslov družbe v smislu nadzornega sveta. Skupščina 

odloča tudi o spremembi družbene pogodbe.  

Direktor: Direktorja imenuje in odpokliče skupščina. Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev. 
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Glavne dejavnosti podjetja predstavljajo izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb:   

• oskrba s pitno vodo  v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, 

Preddvor, Naklo, Medvode, Jezersko;  

• odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Kranj ter občinah Naklo, Šenčur, 

Preddvor, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko;  

• gospodarjenje s komunalnimi odpadki  v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, 

Preddvor, Naklo, Jezersko.  

Poleg naštetih dejavnosti podjetje na območju Mestne občine Kranj izvaja še izbirne gospodarske javne službe, 

in sicer:  

• vzdrževanje občinskih cest, javno snago in čiščenje javnih površin,  

• pogrebno in pokopališko dejavnost ter  

• upravljanje mestne tržnice. 

 

Podjetje je za izvajanje dejavnosti organizirano v sledeče službe oziroma sektorje: 

- vodstvo: 

o nabavna služba, 

o gospodarsko računovodska služba, 

o tehnično investicijski sektor, 

o pravna, kadrovska in splošna služba, 

- sektor mestne službe, ki vključuje dejavnosti (pogrebne službe, vzdrževanje cest, javne površine), 

- sektor Odpadne vode, 

- sektor Vodovod, 

- sektor Odpadki 
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Slika 5.2: Organizacijska struktura podjetja 

 
Vir: Komunalno podjetje Kranj d.o.o.  
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5.2 Analiza kupcev in ciljnega trga 
 

 

 Obstoječe stanje priključenosti oskrbe s pitno vodo in poraba pitne vode na območju  

 

V spodnji tabeli je prikaz stanja priključenosti prebivalcev po naseljih na javni vodovodni sistem in poraba pitne 

vode. 

 

Tabela 5.2:Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode po občinah 

in naseljih 

OBČINA 
ID vodovodnega 

sistema  
Naselje 

Število 
prebivalcev 
(SURS) leto 

2018 

Število 
prebivalcev, ki 

se oskrbuje 
preko javne 
službe v letu 

2018 

Povečanje števila prebivalcev z 
zagotovljenim varnim 

dostopom  do zdravstveno 
ustrezne pitne vode v okviru 

projekta 

MO KRANJ 1.190 BOBOVEK 145 145 0 

MO KRANJ 1.190 BREG OB SAVI 536 536 0 

MO KRANJ 1.190 BRITOF 2.026 2.026 2.026 

MO KRANJ 1.190 HRASTJE 1.035 1.035 1.035 

MO KRANJ 1.190 ILOVKA 70 70 0 

MO KRANJ 1.190 JAMA 243 243 0 

MO KRANJ 1.190 KOKRICA 1.642 1.642 0 

MO KRANJ 1.190 KRANJ 37.023 37.023 1.888 

MO KRANJ 1.190 MAVČIČE 467 467 0 

MO KRANJ 1.190 MEJA 30 30 0 

MO KRANJ 1.190 MLAKA PRI KRANJU 1.623 1.623 0 

MO KRANJ 1.190 OREHOVLJE 181 181 181 

MO KRANJ 1.190 PODREČA 557 557 0 

MO KRANJ 1.190 PRAŠE 218 218 0 

MO KRANJ 1.190 PREDOSLJE 991 991 0 

MO KRANJ -99 RAKOVICA 94 94 0 

MO KRANJ 1.190 SPODNJE BITNJE 273 273 0 

MO KRANJ 1.190 SRAKOVLJE 109 109 0 

MO KRANJ 1.190 SREDNJE BITNJE 581 581 0 

MO KRANJ 
1.190 

SUHA PRI 
PREDOSLJAH 

235 235 0 

MO KRANJ 1.190 ŠUTNA 481 481 0 

MO KRANJ 1.190 ZGORNJE BITNJE 1.554 1.554 0 

MO KRANJ 1.190 ŽABNICA 309 309 0 

MO KRANJ  SKUPAJ 50.423 50.423 5.130 

ŠENČUR 1.190 HOTEMAŽE 493 493 0 

ŠENČUR 1.190 LUŽE 320 320 0 

ŠENČUR 1.190 MILJE 465 465 0 

ŠENČUR 1.190 OLŠEVEK 365 365 0 

ŠENČUR 1.190 PREBAČEVO 500 500 500 

ŠENČUR 
1.190 

SR.VAS PRI 
ŠENČURJU 

533 533 533 

ŠENČUR 1.190 ŠENČUR 3.244 3.244 3.244 

ŠENČUR 1.190 TRBOJE 656 656 656 

ŠENČUR 1.190 VISOKO 882 882 0 

ŠENČUR 1.190 VOGLJE 656 656 656 

ŠENČUR 1.190 VOKLO 488 488 488 

ŠENČUR 1.190 ŽERJAVKA 77 77 77 

ŠENČUR  SKUPAJ 8.679 8.679 6.154 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
ADERGAS 

253 253 253 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
CERKLJANSKA 
DOBRAVA 

86 86 86 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.711 1.711 1.711 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
ČEŠNJEVEK 

155 155 155 
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OBČINA 
ID vodovodnega 

sistema  
Naselje 

Število 
prebivalcev 
(SURS) leto 

2018 

Število 
prebivalcev, ki 

se oskrbuje 
preko javne 
službe v letu 

2018 

Povečanje števila prebivalcev z 
zagotovljenim varnim 

dostopom  do zdravstveno 
ustrezne pitne vode v okviru 

projekta 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
DVORJE 

452 452 452 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
GLINJE 

111 111 111 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
GRAD 

252 252 252 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
LAHOVČE 

480 480 480 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
POŽENIK 

225 225 225 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
PRAPROTNA POLICA 

211 211 211 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
PŠATA 

127 127 127 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
PŠENIČNA POLICA 

117 117 117 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
SPODNJI BRNIK 

470 470 470 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
ŠMARTNO 

158 158 158 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
TRATA PRI 
VELESOVEM 

132 132 132 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
VAŠCA 

81 81 81 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
VELESOVO 

397 397 397 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
VOPOVLJE 

125 125 125 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
ZALOG PRI 
CERKLJAH 

525 525 525 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.630 
ZGORNJI BRNIK 

728 728 728 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.195 
ŠENTURŠKA GORA 

174 174 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.195 
APNO 

142 142 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.195 
RAVNE 

33 33 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.195 
SIDRAŽ 

46 46 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.195 
SVETI LENART 

34 34 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.186 
AMBROŽ POD 
KRVAVCEM 

113 113 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

1.186 
STIŠKA VAS 

97 97 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

-99 
Štefanja Gora 

96 0 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

-99 
Viševci 

1 0 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

-99 
Vrhovje 

8 0 0 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

 
SKUPAJ 

7.540 7.435 6.796 

OBČINA VODICE 1.532 BUKOVICA in UTIK 872 872 872 

OBČINA VODICE 1.532 DORNICE 63 63 63 

OBČINA VODICE 1.532 KOSEZE 195 195 195 

OBČINA VODICE 1.532 POLJE 283 283 283 

OBČINA VODICE 1.532 REPNJE IN DOBRUŠA 480 480 480 

OBČINA VODICE 1.532 SELO 312 312 312 

OBČINA VODICE 
1.532 

SKARUČNA, 
POVODJE in VOJSKO 

485 485 485 

OBČINA VODICE 1.532 ŠINKOV TURN 118 118 118 
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OBČINA 
ID vodovodnega 

sistema  
Naselje 

Število 
prebivalcev 
(SURS) leto 

2018 

Število 
prebivalcev, ki 

se oskrbuje 
preko javne 
službe v letu 

2018 

Povečanje števila prebivalcev z 
zagotovljenim varnim 

dostopom  do zdravstveno 
ustrezne pitne vode v okviru 

projekta 

OBČINA VODICE 1.532 VESCA 78 78 78 

OBČINA VODICE 1.532 VODICE 1670 1670 1670 

OBČINA VODICE 1.532 ZAPOGE in TOROVO 359 359 359 

OBČINA VODICE  SKUPAJ 4.915 4.915 4.915 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
BREG PRI KOMENDI 

170 170 170 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
GMAJNICA 

785 785 785 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
GORA PRI KOMENDI 

232 232 232 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
KLANEC 

326 326 326 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
KOMENDA 

904 904 904 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
KOMENDSKA 
DOBRAVA 

58 58 58 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
KRIŽ 

533 533 533 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
MLAKA 

285 285 285 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
MOSTE 

1427 1427 1427 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
NASOVČE 

214 214 214 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
PODBORŠT PRI 
KOMENDI 

267 267 267 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
POTOK PRI 
KOMENDI 

51 51 51 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
SUHADOLE 

834 834 834 

OBČINA 
KOMENDA 

2.970 
ŽEJE PRI KOMENDI 

153 153 153 

OBČINA 
KOMENDA 

 
SKUPAJ 

6.239 6.239 6.239 

SKUPAJ    77.796 77.691 29.234 

 

Na podlagi prejetih podatkov o količini prodaje pitne vode lahko ugotovimo, da se poraba vode na prebivalstva 

giblje med 108,9 do 127,6 l/dan/prebivalca, v odvisnosti od sušnih obdobjih oziroma različno po občinah 

upravičenkah.  

 

Tabela 5.3: Količina prodane pitne vode na območju predmetnih občin  za obdobje 2016-2018 

Leto 2016 2017 2018 

OBČINA KOMENDA       

SKUPAJ PRODANA VODA (m3/leto) 339.944 339.061 351.336 

Količina prodane vode - gospodinjstva (m3 / leto) 273.222 275.341 278.428 

Količina prodane vode - gospodarstvo in ostali uporabniki (m3 / 
leto) 

66.722 63.720 72.908 

Poraba pitne vode na prebivalca (l/dan) 124,7 125,7 122,3 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM       

SKUPAJ PRODANA VODA (m3/leto) 491.064 491.611 488.882 

Količina prodane vode - gospodinjstva (m3 / leto) 315.556 269.870 274.586 

Količina prodane vode - gospodarstvo in ostali uporabniki (m3 / 
leto) 

175.508 221.741 214.296 

Poraba pitne vode na prebivalca (l/dan) 127,6 108,9 110,7 

OBČINA VODICE       
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SKUPAJ PRODANA VODA (m3/leto) 227.607 232.117 218.434 

Količina prodane vode - gospodinjstva (m3 / leto) 192.258 195.478 196.128 

Količina prodane vode - gospodarstvo in ostali uporabniki (m3 / 
leto) 

35.349 36.639 22.306 

Poraba pitne vode na prebivalca (l/dan) 109,6 111,5 111,5 

OBČINA ŠENČUR IN MOM       

SKUPAJ PRODANA VODA (m3/leto) 3.776.346 3.825.166 3.809.758 

Količina prodane vode - gospodinjstva (m3 / leto) 2.640.080 2.641.524 2.640.103 

Količina prodane vode - gospodarstvo in ostali uporabniki (m3 / 
leto) 

1.136.266 1.183.642 1.169.655 

Poraba pitne vode na prebivalca (l/dan) 121,9 121,8 121,6 

 
 

 Bodoče stanje priključenosti oskrbe s pitno vodo in poraba pitne vode na območju  

 

 

Za potrebe finančne analize oziroma določanja potrebne količine vode v prihodnosti smo pripravili vodne bilance 

za celotno področje projekta, ki vključuje posamezne občine. V okviru skupne vodne bilance so upoštevane vse 

količine vodovodnega sistema Kranj. Osnovne predpostavke vodnih bilanc so sledeče: 

- V okviru prodane vode za prebivalstvo so bili upoštevani trendi rasti prebivalstva (EUROSTAT2018) in 

pa poraba vode na prebivalca v letu 2018 glede na posamezno občino.  

- Količine pitne vode ostalih uporabnikov (poslovne dejavnosti in ostali): Rast je bila upoštevana glede 

na doprinos regije k celotnem BDP, tako je bila upoštevana rast porabe vode poslovnih subjektov v 

višini 1% povečanja za Osrednjeslovensko regijo in 0,24% povečanja za Gorenjsko regijo.   

- Obstoječe vodne izgube po občinah so različne in se gibljejo od 26% do 41% po letih v obdobju 2016-

2018, v poprečju pa se vodne izgube nižajo saj občine izvajajo različne ukrepe za zniževanje teh izgub. 

V okviru nadaljnjih višin vodnih izgub smo upoštevali zmanjšanje vodnih izgub v ekonomski dobi do 

okoli 20%.  

 

Tabela 5.4: Predvidene količine pitne vode, vodne izgube, povprečna poraba vode na prebivalca in maksimalna 

dnevna poraba za predmetne občine v ekonomski dobi  

  Leto 2018 2023 2030 2047 

Vodovodni 
sistem 

Komenda 

Število prebivalcev na območju 6.239 6.239 6.214 6.086 

Število prebivalcev priključenih na javni vodovod 6.239 6.239 6.214 6.086 

Prodana voda - prebivalci (m3 letno) 278.428 278.428 277.321 271.606 

Prodana voda - ostali uporabniki (m3 letno) 72.908 73.840 75.084 78.193 

Prodana voda - skupaj (m3 letno) 351.336 352.268 352.405 349.800 

Vodne izgube (m3 letno) 130.000 117.000 103.000 78.000 

Povprečna prodana voda skupaj na prebivalca 
(l/dan) 

154,3 154,7 155,4 157,5 

Povprečna poraba (prodana voda in vodne 
izgube) - (l/s) 

15,3 14,9 14,4 13,6 

Maksimalna dnevna poraba (Povprečna poraba x 
količnik 1,7) - (l/s) 

25,9 25,3 24,5 23,1 

Vodovodni 
sistem Cerklje 

na 
Gorenjskem 

Število prebivalcev na območju 6.796 6.796 6.769 6.629 

Število prebivalcev priključenih na javni vodovod 6.796 6.796 6.769 6.629 

Prodana voda - prebivalci (m3 letno) 274.586 274.586 273.494 267.859 

Prodana voda - ostali uporabniki (m3 letno) 214.296 225.951 242.260 286.937 

Prodana voda - skupaj (m3 letno) 488.882 500.537 515.754 554.796 

Vodne izgube (m3 letno) 222.224 183.900 169.900 137.900 

Povprečna prodana voda skupaj na prebivalca 
(l/dan) 

197,1 201,8 208,8 229,3 



OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP) 

S t r a n  57 | 125 

 

  Leto 2018 2023 2030 2047 

Povprečna poraba (prodana voda in vodne 
izgube) - (l/s) 

22,5 21,7 21,7 22,0 

Maksimalna dnevna poraba (Povprečna poraba x 
količnik 1,7) - (l/s) 

38,3 36,9 37,0 37,3 

Vodovodni 
sistem Vodice 

Število prebivalcev na območju 4.915 4.915 4.895 4.795 

Število prebivalcev priključenih na javni vodovod 4.915 4.915 4.895 4.795 

Prodana voda - prebivalci (m3 letno) 196.128 199.995 199.200 195.095 

Prodana voda - ostali uporabniki (m3 letno) 22.306 22.591 22.972 23.923 

Prodana voda - skupaj (m3 letno) 218.434 222.586 222.171 219.018 

Vodne izgube (m3 letno) 80.961 115.760 98.775 64.800 

Povprečna prodana voda skupaj na prebivalca 
(l/dan) 

121,8 124,1 124,3 125,2 

Povprečna poraba (prodana voda in vodne 
izgube) - (l/s) 

9,5 10,7 10,2 9,0 

Maksimalna dnevna poraba (Povprečna poraba x 
količnik 1,7) - (l/s) 

16,1 18,2 17,3 15,3 

Vodovodni 
sistem Kranj - 

naselja v 
občini Šenčur, 
ki so predmet 

projekta 

Število prebivalcev na območju 6.154 6.154 6.130 6.003 

Število prebivalcev priključenih na javni vodovod 6.154 6.154 6.130 6.003 

Prodana voda - prebivalci (m3 letno) 273.143 273.143 279.660 273.897 

Prodana voda - ostali uporabniki (m3 letno) 77.080 81.272 87.138 103.208 

Prodana voda - skupaj (m3 letno) 350.223 354.415 366.798 377.105 

Vodne izgube (m3 letno) 177.312 178.911 164.902 132.181 

Povprečna prodana voda skupaj na prebivalca 
(l/dan) 

155,9 157,8 163,9 172,1 

Povprečna poraba (prodana voda in vodne 
izgube) - (l/s) 

16,7 16,9 16,9 16,1 

Maksimalna dnevna poraba (Povprečna poraba x 
količnik 1,7) - (l/s) 

28,4 28,7 28,7 27,5 

Vodovodni 
sistem Kranj - 

naselja v 
občini MOK, 

ki so predmet 
projekta 

Število prebivalcev na območju 5.130 5.130 5.110 5.004 

Število prebivalcev priključenih na javni vodovod 5.130 5.130 5.110 5.004 

Prodana voda - prebivalci (m3 letno) 291.947 295.442 305.764 314.357 

Prodana voda - ostali uporabniki (m3 letno) 6.841 7.213 7.734 9.160 

Prodana voda - skupaj (m3 letno) 298.788 302.655 313.498 323.516 

Vodne izgube (m3 letno) 151.271 152.782 140.940 113.397 

Povprečna prodana voda skupaj na prebivalca 
(l/dan) 

159,6 161,6 168,1 177,1 

Povprečna poraba (prodana voda in vodne 
izgube) - (l/s) 

14,3 14,4 14,4 13,9 

Maksimalna dnevna poraba (Povprečna poraba x 
količnik 1,7) - (l/s) 

24,3 24,6 24,5 23,6 

Vsi vodovodni 
sistemi, ki so 

predmet 
projekta 

Število prebivalcev na območju 29.234 29.234 29.118 28.518 

Število prebivalcev priključenih na javni vodovod 29.234 29.234 29.118 28.518 

Prodana voda - prebivalci (m3 letno) 1.314.232 1.321.594 1.335.439 1.322.814 

Prodana voda - ostali uporabniki (m3 letno) 393.431 410.867 435.187 501.421 

Prodana voda - skupaj (m3 letno) 1.707.663 1.732.461 1.770.626 1.824.235 

Vodne izgube (m3 letno) 761.768 748.353 677.518 526.277 

Povprečna prodana voda skupaj na prebivalca 
(l/dan) 

160,0 162,4 166,6 175,3 

Povprečna poraba (prodana voda in vodne 
izgube) - (l/s) 

78,3 78,7 77,6 74,5 

Maksimalna dnevna poraba (Povprečna poraba x 
količnik 1,7) - (l/s) 

133,1 133,7 132,0 126,7 



OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP) 

S t r a n  58 | 125 

 

 

 Analiza obstoječih cen  

 

 

Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb (Ur.l. RS št.87/2012). V spodnji tabeli so predstavljene cene vodnih storitev v predmetnih občinah. 

 

Tabela 5.5: Obstoječe cene vodooskrbe za Občine Cerklje na Gorenjskem, Kranj in Šenčur 

  OBČINA CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

MESTNA OBČINA KRANJ OBČINA ŠENČUR 

Cena 
brez 
DDV 

Stopnja 
DDV 

Cena z 
DDV 

Cena 
brez 
DDV 

Stopnja 
DDV 

Cena z 
DDV 

Cena 
brez 
DDV 

Stopnja 
DDV 

Cena z 
DDV 

Vodarina (m³) 0,46 9,50% 0,51 0,46 9,50% 0,51 0,46 9,50% 0,51 

Omrežnina glede 
na premer  

 

DN 15 7,08 9,50% 7,75 7,08 9,50% 7,75 7,08 9,50% 7,75 

DN 20 7,08 9,50% 7,75 7,08 9,50% 7,75 7,08 9,50% 7,75 

DN 25 21,23 9,50% 23,25 21,23 9,50% 23,25 21,23 9,50% 23,25 

DN 30 21,23 9,50% 23,25 21,23 9,50% 23,25 21,23 9,50% 23,25 

DN 40 70,77 9,50% 77,49 70,77 9,50% 77,49 70,77 9,50% 77,49 

DN 50 106,15 9,50% 116,23 106,15 9,50% 116,23 106,15 9,50% 116,23 

DN 65 212,31 9,50% 232,48 212,31 9,50% 232,48 212,31 9,50% 232,48 

DN 80 353,85 9,50% 387,47 353,85 9,50% 387,47 353,85 9,50% 387,47 

DN 100 707,69 9,50% 774,92 707,69 9,50% 774,92 707,69 9,50% 774,92 

DN 150 1.415,38 9,50% 1.549,84 1.415,38 9,50% 1.549,84 1.415,38 9,50% 1.549,84 

DN 200 1.415,38 9,50% 1.549,84 1.415,38 9,50% 1.549,84 1.415,38 9,50% 1.549,84 

DN 50/20 106,15 9,50% 116,23 106,15 9,50% 116,23 106,15 9,50% 116,23 

DN 80/20 353,85 9,50% 387,47 353,85 9,50% 387,47 353,85 9,50% 387,47 

DN 100/20 707,69 9,50% 774,92 707,69 9,50% 774,92 707,69 9,50% 774,92 

DN 150/40 1.415,38 9,50% 1.549,84 1.415,38 9,50% 1.549,84 1.415,38 9,50% 1.549,84 

Vir: Komunala Kranj d.o.o. 

 

Tabela 5.6: Obstoječa cena oskrbe s pitno vodo za območje občine Vodice (gospodinjstvo in gospodarstvo 

  OBČINA VODICE 

Cena brez DDV DDV Cena z DDV 

Vodarina - gospodinjstvo/gospodarstvo (EUR/m3) 0,5556 9,50% 0,6084 

Vodarina - prekomerna poraba (EUR/m3) 0,8334 9,50% 0,9126 

Omrežnina glede na premer          

DN <20 8,5414 9,50% 9,3528 

20<DN<40 16,8403 9,50% 18,4401 

40<DN<50 46,8271 9,50% 51,2757 

50<DN<65 77,9946 9,50% 85,4041 

65<DN<80 140,9607 9,50% 154,3520 

80<DN<100 217,5099 9,50% 238,1733 

100<DN<150 419,3387 9,50% 459,1759 

150<DN 802,0849 9,50% 878,2830 

Vir: JK Vodice d.o.o 
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Tabela 5.7: Obstoječa cena oskrbe s pitno vodo za območje občine Komenda 

 OBČINA KOMENDA 

 Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV 

Vodarina - gospodinjstvo (EUR/m3) 0,6101 9,50% 0,6681 

Omrežnina  - premer vodovodnega 
priključka DN20 (EUR/mesec 

4,4452 9,50% 4,8675 

 

 

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 

 

Za projekt je bilo izdelanih več študij in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in 

gradbeno dovoljenje ter izdelana je bila sprememba gradbenega dovoljenja.  

 

Za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje št: 35105-127/2010 TM, HČ, ki ga je z dne 20.9.2011 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor 

na podlagi projekta PGD »Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« 

izdelovalec dr. Duhovnik d.o.o., junij 2011, številka projekta 25/09-CEL.  

 

Vsebina zgoraj navedene projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je naslednja: 

- Vodilna mapa, dopolnitev (mapa »0«) 

- Načrt gradbenih konstrukcij, dopolnitev (mapa »3«, št. G 25/09) 

- Načrt električnih inštalacij in električne opreme, dopolnitev (mapa »4«, št. E 25/09) 

- Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, dopolnitev (mapa »5«, št. S 25/09) 

- Elaborat 1: Geodetski načrt (št. 688/2009) 

- Elaborat 2: Zasnova požarne varnosti – objekt za pripravo pitne vode (št. 032/11-PVZ) 

- Elaborat 3: Zasnova požarne varnosti – raztežilnik (št. 030/11-PVZ) 

- Elaborat 4: Zasnova požarne varnosti – VH Taber (št. 031/11-PVZ) 

- Elaborat 5: Georadarske meritve na območju Krvavca (št. H/GV-35/09) 

- Elaborat 6: Geološko geomehansko poročilo (št. 2349-025/2011) 

- Elaborat 7: Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

 

Na podlagi navedenega gradbenega dovoljenja je bil izdelan projekt PZI »Povečanje zmogljivosti in gradnja 

medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« izdelovalec dr. Duhovnik d.o.o., junij 2011, številka projekta 

25/09-CEL in pripravljena je bila Recenzija projektne dokumentacije s strani Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur, 

junij 2012. 

 

Vsebina projekta PZI »Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki ga je 

pod številko 25/09 v letu 2011 izdelalo podjetje DR. Duhovnik d.o.o.: 

- Vodilna mapa (mapa »0«, št. 25/09-CEL) 

- Načrt gradbenih konstrukcij (mapa »3«, št. G 25/09) 

- Načrt električnih inštalacij in opreme s TK (mapa »4«, št. E 25/09) 

- Načrt strojnih inštalacij in opreme (mapa »5«, št. S 25/09) 

 

V letu 2016 je bil izveden pregled projektne dokumentacije PGD in PZI, katero je izdelalo podjetje dr. Duhovnik 

d.o.o. Poročilo o pregledu projektne dokumentacije z oceno investicije predlogov optimizacije projekta je izdelalo 

podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., št. poročila K 128630.  
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Za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je bil izdelan 

noveliran projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 6V-17120, julij 2017, ki ga izdelal Institut za ekološki 

inženiring, d. o. o. Maribor, na podlagi katerega je bilo izdana odločba o spremembi/dopolnitvi gradbenega 

dovoljenja št: 35105-127/2010/31 1093-04 TŠ, HČ, ki ga je dne 25.9.2018 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

Vsebina zgoraj navedene projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je naslednja: 

- Vodilna mapa (mapa »0«, št. 6V-17120.3.0) 

- Načrt gradbenih konstrukcij 

o mapa »3/1« - Načrt vodovodov (št. 6V-1617120.3.3/1) 

o mapa »3/2« - Načrt objekta za pripravo vode (št. 6V-1617120.3.3/2) 

o mapa »3/3« - Statični izračun (št. 098-018-3/3) 

- Načrt električnih inštalacij – načrt transformatorske postaje (mapa »4/1«, št. 6V-1617120.3.4/1) 

- Elaborat: Geodetski načrt (št. 166-17) 

- Elaborat: Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (št. 6V-1617120.E) 

 

V leto 2018 je podjetje Institut za ekološki inženiring d. o. o. izdelalo projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo 

sekundarnega vodovoda v naselju Pšata z nazivom »Sekundarno vodovodno omrežje za območje Pšata in Glinje 

- Šmartno«, julij 2018, št. projekta 6V-17254. Obravnavani odsek sekundarnega vodovoda spada v obravnavan 

vodovodni sistem Krvavec. 

 

 

6.1 DEL INVESTICIJE, KJER SO BILI ŽE IZVEDENI POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA do leta 

2018 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem je glede na to, da je izvajala določene sočasne gradnje na posameznih odsekih, 

vključila posamezne odseke izgradnje vodooskrbe že v te razpise. V nadaljevanju je predstavitev celotnega 

obsega projekta razdeljena glede na izvajanje in objave javnih razpisov.  

 

 

Občina je za naslednje odseke že izvedla postopke javnega naročanja: 

 

- v okviru Izgradnje kanalizacije Grad in ostale komunalne infrastrukture (JN001443/2016 -z dne 

18.05.2016) je predvidena gradnja vodovoda na odseku VH Grad – Grad Dvorje cerkev v skupni dolžini 

822 m, 

- v okviru  Izgradnje kanalizacije Cerklje in ostala komunalne  infrastrukture ( JN003999/2018-B01  z dne 

15.06.2018) je predvidena gradnja vodovoda na odseku Dvorje (cerkev) – mimo Pod Jenkovo lipo v 

dolžini 396 m, 

- v okviru Izgradnje kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture (JN005036/2018 z dne 

20.07.2018) je predvidena gradnja vodovoda v dolžini 823 m na odseku C2.1 do C3. 

 

V spodnji tabeli je pregled posameznih odsekov v izvajanju. 
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Tabela 6.1:  Pregled odcepov v izvajanju  

Naziv investicije JN-
projekt 

Št. JN in datum 
objave 

Naziv odseka 
gradnje 
vodovoda 

Dolžina 
odseka 

(m) 

Premer 
cevi DN 

(mm) 
Material 

Odsek vodovoda 
-projekt Sklop 1 

Izgradnja kanalizacije 
Grad in ostale 
komunalne 
infrastrukture  

JN001443/2016 
z dne 
18.05.2016 

VH Grad - Grad - 
Dvorje cerkev 

32 350 NL (duktil) sp. žičnice -> A1 

82 200 NL (duktil) A1 -> VH Grad 

565 300 NL (duktil) A1 -> A2 

143 300 NL (duktil) A2 -> VH Taber 

SKUPAJ 822    

Izgradnja kanalizacije 
Cerklje in ostala 
komunalne  
infrastrukture 

JN003999/2018
-B01 z dne 
15.06.2018 

Dvorje (cerkev) 
- mimo Pod 
Jenkovo lipo 

396 300 NL (duktil) A2 -> A3 

Izgradnja kanalizacije 
Zalog in ostale 
komunalne 
infrastrukture 

JN005036/2018 
z dne 
20.07.2018 

Zalog pri 
Cerkljah 

823 200 NL (duktil) C2.1 - C3 

 

 

6.2 DEL INVESTICIJE, KJER SO POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA izvedeni v letu 2020 

 

 

Za preostali del investicije je občina objavila in izvedla javno naročilo pod številko JN004869/2019-BO1 z dne 

10.07.2019, v katerem so vključena sledeči elementi gradnje projekta. 

 
 

 Vodovodni sistem - linija 0 

 
 
Linija 0 novega vodovoda Krvavec predstavlja traso cevovoda od lokacije obstoječega (novega) zajetja v 

Brezovškem grabnu do lokacije novega objekta za pripravo pitne vode ob lokalni cesti LC 326091 zahodno od 

naselja Hribašek (Stiška vas). Na tem odseku je predvidena optimizacija dimenzije novega cevovoda (iz DN 400 

na DN 350). 

 

Linija 0 se od objekta za pripravo pitne vode nadaljuje do vozlišča z oznako A1, ki se nahaja na severnem robu 

naselja Grad in predstavlja odcep na cevovodu do obstoječega vodohrana Grad. Na tem odseku linije 0 trasa 

novega cevovoda prav tako sledi poteku lokalne ceste LC 326091 in je predvidena v dimenziji DN 350. 

 
Tabela 6.2: Linija 0 

LINIJA 0 

Obseg po gradbenem dovoljenju 
(projekt Dr. Duhovnik) 

Predviden obseg 

dimenzija (mm) dolžina (m) dimenzija (mm) dolžina (m) odsek 

DN 400 3.150 m DN 350 1.783 m Zajetje – Priprava vode 

DN 350 570 m DN 350 1.473 m Priprava vode – A1 

Skupaj: 3.720 m Skupaj: 3.256 m  
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 Vodovodni sistem - linija A 

 
 
Linija A novega vodovoda Krvavec predstavlja traso cevovoda med vozliščema A1 in A7, natančneje od severnega 

roba naselja Grad proti zahodni smeri do južnega roba naselja Velesovo, kjer je predvidena navezava linije A na 

obstoječi vodovod do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.  

 

Odsek predvidenega vodovoda linije A med vozliščema A1 (pod vodohranom Grad) in A2 (na zahodni strani 

križišča cest LC 326091 in LZ 039051, kjer se lokalna cesta odcepi proti zahodu za Poženik) v dolžini cca. 591 m je 

že v gradnji, predvidoma v dimenziji NL DN 350. 

 

Prav tako je že v gradnji odsek vozliščema A2 (na južnem delu naselja Grad) in A3 (na zahodni strani križišča cest 

JP 539542 in LZ 039011) v dolžini cca. 435 m in dimenzije DN 300.  

 

Odsek A1 predvidenega vodovoda linije A poteka od križišča cest JP 539541 in LZ 039021, po slednji v južni smeri 

do JP 539561, po kateri se usmeri proti zahodu in cesti Cerklje – Adergas. Nato trasa novega cevovoda sledi 

poteku ceste LZ 039111 do vozlišča A5. Odsek A1 je predviden v dimenziji DN 300. Na trasi se nahaja vozlišče A4, 

ki je namenjeno napajanju naselja Češnjevek. 

 

Odsek A2 predvidenega vodovoda linije A poteka med vozliščem A5 in vodohranom Adergas v dolžini cca. 2.186 

m (obe smeri) in dimenziji DN 300. Cevovod od odcepa A5 v severni smeri prečka polje proti cerkvi v vasi Trata 

pri Velesovem in nato za cerkvijo sledi poteku JP 540881, v severni smeri prečka gozdni rob do JP 540871 do 

vodohrana Adergas. 

 

V vodohranu Adergas se za vse dotoke in iztoke predvidi namestitev merilnikov pretoka, na dotoku iz smeri 

Tupalič pa tudi ventil za vzdrževanje konstantnega tlaka. Prenos podatkov o meritvah je predviden po obstoječem 

sistemu telekomunikacij do centra vodenja. 

Vodohran Adergas je v predvidenem vodovodnem sistemu pomemben za zagotavljanje ustreznih rezerv vode za 

pokrivanje dnevnih nihanj pretokov na območju Šenčurja in Brnika - smer zahod.  

 

Odsek A3 predvidenega vodovoda linije A poteka med vozliščem A5 in vozliščem A6 (v križišču cest JP 540814 in 

LC 390031), saj je del trase do predvidenega vozlišča A7 že v izvedbi. Vozlišči A6 (odcep proti letališču Brnik) in 

A7 (vozlišče za predvideno povezavo z vodovodnim omrežjem v Šenčurju) se nahajata v bližini objektov 

Nogometnega kluba Velesovo. Odsek A3 je predviden v dolžini cca. 1.188 m in dimenziji DN 300. Trasa odseka se 

za vozliščem A5 v prvem križišču usmeri na LC 390031 proti jugu in sledi poteku navedene ceste do križišča z JP 

540814, kjer se nahaja vozlišče A6. V vozlišču A6 je predvidena navezava na obstoječi vodovod dimenzije DN 250 

proti letališču Brnik in na vodovod proti vozlišču A7, dimenzije DN 300. 

 
Tabela 6.3: Linija A 

LINIJA A 

Obseg po gradbenem dovoljenju 
(projekt Dr. Duhovnik) 

Predviden obseg 

dimenzija (mm) dolžina (m) 
dimenzija 

(mm) 
dolžina (m) odsek 

DN 300 12.109 m DN 300 2.424 m A3 – A5 

DN 250 179 m DN 300 1.089 m A5 – Vodohran Adergas 

  DN 300 1.097 m Vodohran Adergas – A5 

  DN 300 1.188 m A5 – A6 

Skupaj: 12.288 m Skupaj: 5.798 m  
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 Vodovodni sistem - linija B 

 
 

Linija B novega vodovoda Krvavec predstavlja traso cevovoda B1 med vozliščem C1.1 in naseljem Zgornji Brnik 

Linija B se v vozlišču C1.1, ki je umeščeno v bližino križišča cest JP 540191 in JP 540201, navezuje na linijo C 

(povezava z vodohranom Taber). Od vozlišča C1.1 trasa cevovoda v smeri jugozahoda sledi trasi cest JP 540191 

in JP 540061 do naselja Zgornji Brnik v dolžini cca. 1.880 m. Odsek B1 je predviden v dimenziji DN 200. 

 

Tabela 6.4: Linija B 

LINIJA B 

Obseg po gradbenem dovoljenju 
(projekt Dr. Duhovnik) 

Predviden obseg 

dimenzija (mm) dolžina (m) 
dimenzija 

(mm) 
dolžina (m) odsek 

DN 250 2.421 m DN 200 1.880 m C1.1 – Zg. Brnik 

DN 200 1.350 m    

Skupaj: 3.771 m Skupaj: 1.880 m  

 
 

 Vodovodni sistem - linija C 

 

 

Odtok iz vodohrana Grad je za vse porabnike skupen po vodovodnem cevovodu NL DN 350 mm. Iz cevovoda so 

predvideni odcepi za vodohran Adergas (A veja), Cerklje in Poženik (C veja). Odcep proti Poženiku je predviden 

600 m južno od dotoka vode iz vodohrana Grad. Vodovod poteka od naselja Grad, po lokalni cesti proti Poženiku. 

Na sredi te trase je predviden odcep sekundarnega vodovoda DN 100 v dolžini 586 m za naselje Pšata. Za 

Poženikom je predvidena povezava z novim vodohranom Taber m3. 

  

Na tem odseku je predvideno vozlišče C1, ki je izvedeno kot vkopan AB objekt, v katerem je predvidena vsa 

potrebna oprema na vodovodu (merilniki pretoka, zasuni, bypass, zračniki, čistilni kosi). Dovodna cev je NL DN 

300, ki gre naprej proti vodohranu Taber. Iz vodohrana pride nazaj v objekt C1 cev NL DN 300.  

 

V predvidenem vozlišču C1.1 se cevovod DN 300 se razcepi na povezavo za Zg. Brnik (NL DN 200). Drugi razcep 

pa poteka naprej po trasi proti Zalogu in Vodicam (NL DN 200). 

 

Na odseku od Poženika do Vodic je predvidena izgradnja vodovodnega cevovoda NL DN 300 in 200 mm v dolžini 

7.279 m med vodohranom Taber in Vodicami. Zagotavljanje potrebnih vodnih količin za Komendo bo po 

obstoječem vodovodnem cevovodu Komenda - Vodice (DN 250). S takim načinom obratovanja bo obstoječ 

vodohran v Komendi postal protiležni vodohran za dotok iz smeri Krvavca, v vodohranu bo urejena možnost 

povezave kamniškega in krvavškega vodovodnega sistema. Meritve pretokov po posameznih vejah bodo v 

objektu na odcepu C5, to je na mestu priključka na obstoječ vodovod DN 250 Komenda – Vodice. 

 

Od Zaloga bo vodovodni cevovod potekal po lokalnih poteh proti naselju Nasovče. Pred Nasovčami je potrebno 

izvesti odcep C4, za naselje Lahovče po cevi PEHD DN 100. V Nasovčah je predvideno prečkanje pod potokom 

Reka. Naprej poteka vodovodni cevovod po naselju do ceste G2 104, odsek 1137 Sp. Brnik – Moste. Prečkanje 

pod cesto je predvideno s podbojem (vrtanjem pod cesto) in vgradnjo zaščitne cevi premera DN 500. Po 

prečkanju ceste poteka vodovodni cevovod v območju lokalne poti proti Vodicam. Tu je sev. zahodno od Lokarjev 

predviden priključek na obstoječ vodovodni cevovod DN 250 Komenda – Vodice. Na mestu priključka C5 na 

obstoječ vodovod je predvidena izgradnja AB vkopanega objekta z vso potrebno opremo na skupnem dotoku iz 
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sistema Krvavec ter dvosmernim merilnikom pretoka iz smeri Komenda. Regulacija tlaka za smer proti Vodicam 

je urejena v obstoječem vodovodnem jašku v Lokarjih, kjer se tudi uravnava dotok iz Komende glede na delovanje 

črpališča v Vodicah. 

 

Na odseku med vodohranom Taber in odcepom C1 je predvidena uporaba vodovodne cevi iz nodularne litine DN 

300 dolžine 392 m in 393 m. Na tem odseku se torej položita dve liniji cevovoda v razmaku cca. 1,0 m. 

 
Tabela 6.5: Linija C 

LINIJA C 

Obseg po gradbenem dovoljenju 
(projekt Dr. Duhovnik, IEI) 

Predviden obseg 

dimenzija (mm) dolžina (m) 
dimenzija 

(mm) 
dolžina (m) odsek 

DN 300 11.130 m DN 300 2.204 m A2 – C1 

DN 100 950 m DN 300 393 m C1 – Vodohran Taber 

  DN 300 392 m Vodohran Taber – C1 

  DN 300 928 m C1 – C1.1. 

  DN 200 5.959 m C1.1 – C5 

  DN 100 944 m C4 – naselje Lahovče 

Skupaj: 12.080 m Skupaj: 10.820 m  

 
 

 Vodovodni sistem – Sekundarni vodovod Pšata 

 

 

Sekundarni vodovod Pšata je predviden od primarne linije C do naselja Pšata v dimenziji DN 100 na razdalji 586 

m. Odsek sekundarnega vodovoda je obravnavan v projektu PGD »Sekundarno vodovodno omrežje za območje 

Pšata in Glinje - Šmartno« (Institut za ekološki inženiring d. o. o., julij 2018, št. projekta 6V-17254). 

 
Tabela 6.6: Sekundarni vodovod Pšata 

Sekundarni vodovod Pšata 

Predviden obseg 

dimenzija 
(mm) 

dolžina (m) odsek 

DN 100 586 m Linija C – naselje Pšata 

Skupaj: 586 m  
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 Vodovodna vozlišča (cepišča) 

 
 
Lokacije in namen vozlišč na trasi novega vodovodnega sistema so opisane že v zgornjih poglavjih opisa 

predvidenih tras vodovodnega sistema. Vozlišča so po obstoječi projektni dokumentaciji predvidena kot 

podzemne AB konstrukcije – AB jaški večjih dimenzij, ki so prikazane v spodnji tabeli. 

 
 
Tabela 6.7: Vozlišča 

Vozlišče 
Dimenzije (m) po gradbenem dovoljenju 

(projekt Dr. Duhovnik, IEI) 
Opomba 

A1 AB konstrukcija: 16,1 x 4,5 x 2,4 m Vozlišče v izvedbi* 

A2 AB konstrukcija: 6,0 x 2,0 x 2,0 m Vozlišče v izvedbi* 

A4 AB konstrukcija: 15,0 x 3,2 x 2,4 m  

A5 (T-oblike) 
AB konstrukcija: 24,2 x 2,85 x 2,4 in  

3,3 x 3,25 x 2,4 m  

A6 AB konstrukcija: 20,1 x 3,0 x 2,4 m Vozlišče v izvedbi* 

B1 AB jašek: 4,9 x 2,2 x 1,7 m  

C1 (T-oblike) 
AB konstrukcija: 17,1 x 3,9 x 2,4 in  

4,2 x 3,3 x 2,4 m  

C1.1 AB konstrukcija: 6,0 x 4,0 x 2,0 m  

C2.1 AB konstrukcija: 4,0 x 2,0 x 2,0 m  

C3 AB konstrukcija: 15,1 x 3,4 x 2,4 m  

C4 AB konstrukcija: 15,1 x 3,4 x 2,4 m  

C5 AB konstrukcija: 18,2 x 3,0 x 2,4 m  

Odcep Pšata AB jašek: 2,0 x 2,9 x 1,7 m  

     * Ni predmet razpisa    

 
 

 Vodovodni objekt – zajetje 

 
 

Predvidena lokacija objekta zajetje je na zemljišču s parc. št. 1036/162 k.o. Šenturška gora. Zajetje je sestavljeno 

iz dveh ločenih objektov, in sicer zajetje A ter vodohran.  

 

Obseg po gradbenem dovoljenju (projekt Dr. Duhovnik): 

• Zajetje A: 

- lokacija: na zemljišču parc., št. 1036/162 k.o. Šenturška gora, 

- količina zajema vode 80 - 120 l/s, 

- tlorisne dimenzije: 3,5 m x 3,5 m, 

- neto višina objekte: 3,7 m, 

- kota tal ±0,00 = 740,00 m n,v., 

- AB konstrukcija, obsute z vseh strani razen z vhodne strani, 

- zajem vode v obliki polkrožnega kanala z zasipom iz gramoza, 

- iztok na koti +0,10  m od talne plošče. 

• Vodohran: 
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- lokacija: na zemljišču parc.. št. 1036/162 k.o. Šenturška gora, 

- tlorisne dimenzije: 5,75 m x 4,0 m, s pregradno steno ločena bazen za shranjevanje z volumnom 19 

m3 in prostor za izvedbo iztoka, 

- neto višina objekte: 4,1 m, 

- kota tal ±0,00 = 731,40 m n.v., 

- AB konstrukcija, obsute z vseh strani razen z vhodne strani, 

- elektro priključek: 1036/206, 1036/208, 1036/209, 1036/122, 1036/62 in 1036/162 vse k.o. 

Šenturška gora, 

 

Opis zajetja A: 

Zajem vode se izvede tako, da se izkoristi neprepustna zemeljska plast sivice, ki se izkoplje v obliki polkrožnega 

kanala, nad katerim se izvede zasip z gramozom, granulacije 32-60 mm v debelini 80 cm. Nad tem slojem se zasipa 

z gramozom granulacije do 100 mm do višine -0,35 cm od kote krovne plošče. Nad gramoz se položi 2x 

geotekstilna podloga (filc). Nad njo se zasuje in zbije z zemljino od izkopa. 2,85 m stran od objekta se nad sivico 

nabije nerjaveča pločevina v obliki kanala debeline 2 mm, po kateri se voda steka preko odprtine in INOX rešetke 

800 x 800 mm v objekt zajetja.  

Objekt je obsut iz vseh strani razen iz dostopne strani. Objekt nima predvidenega zbiranja in odvajanja fekalne in 

meteorne vode. Meteorna voda se razpršena spušča v okolico. Do objekta je predviden dovod elektro kabla za 

potrebe napajanja objekta. Kabel se položi v zaščitno cev DN 100. Dostop do objekta je peš preko obstoječega 

drenažnega zajetja navzgor. Ob objektu se izvede žična ograja višine 200 cm z vrati za osebni prehod širine 120 

cm.  

 

Opis vodohrana: 

Objekt je s pregradno steno ločen na dva dela tlorisnih dimenzij 3,00 x 3,50 (vodna celica) in 2,05 x 3,50 m (vstopni 

prostor). Večji del objekta predstavlja bazen za shranjevanje vode, manjši pa za izvedbo iztoka s fazonskimi kosi, 

zasunom in merilcem motnosti.  

Dotok vode iz zajetja je preko cevi iz nodularne litine DN 300, ki je na višini +2,05 m od talne plošče. Bazen 

vodohrana ima volumen 19 m3. V bazenu se izvedeta pregradi za usedanje trdih delcev in ločevanje lažjih delcev 

od vode. Iztok v drugi del objekta je po cevi DN 250, na višini +1,50 m od centra cevi do talne plošče. Na višini 

+1,75 m od talne plošče je vgrajena tudi razbremenilna cev DN 300, ki služi za gravitacijsko odtekanje odvečne 

vode.  

Vhod v objekt je preko nerjavečih vrat dimenzij 100 x 200 cm. Objekt je obsut iz vseh strani razen iz dostopne 

strani. Za potrebe obsutja se izvede podporni zid. Obsutje se izvede iz izkopanega materiala.  

Objekt nima predvidenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne vode. Meteorna voda se razpršena spušča 

v okolico. Za potrebe elektro energetskega napajanja je predviden dovod elektro kabla po zaščitni rebrasti cevi 

DN 100. Dostop do objekta je peš preko obstoječega drenažnega zajetja navzgor. Ob objektu se izvede žična 

ograja višine 200 cm z vrati za osebni prehod širine 120 cm.  
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 Vodovodni objekt – objekt za pripravo pitne vode 

 
 
Predvidena lokacija objekta za pripravo pitne vode je na zemljišču s parc. št. 1036/260 (prej 1036/129) k.o. 

Šenturška gora. 

 

Vodna vira iz vrtine in drenažnega zajetja zagotavljata potrebne količine vode, ki se dokončno pripravi na skupni 

napravi za pripravo vode na lokaciji naselja Grad. Zmogljivost naprave za pripravo vode bo 100 l/s. Iz posamezne 

lokacije (vodnega vira) bo na napravo za pripravo vode dotekalo 40 l/s iz vrtine in 60 l/s iz drenažnega zajetja. 

 

Predvidena je naslednja priprava vode: 

- zajem in črpanje podtalnice ( drenaža) (100 l/s) 

- priprava načrpane vode, membranska filtracija, dezinfekcija (100 l/s) 

- distribucija vode v vodovodno omrežje (do 100 l/s) 

 

Zajeto vodo se transportira do objekta za končno pripravo vode na lokacijo predvidenega objekta za pripravo 

pitne vode po cevovodu Linija 0. Do objekta za pripravo vode bo urejen SN električni dovod iz obstoječe 

transformatorske postaje pri spodnji postaji kabinske žičnice na Krvavec. Za dostop do objekta se izvede asfaltna 

dostopna pot. 

 

Obseg po gradbenem dovoljenju (projekt IEI): 

- tlorisne dimenzije: 23,9 m x 10,9 m 

- kota tal ±0,00 = 497,50 m n.v. 

- etaže: K+P 

- max višina objekta: 2,3 m 

- konstrukcija: AB 

- streha: dvokapnica s čopi, naklon 40° 

 

Opis objekta za pripravo pitne vode: 

Predviden objekt je etažen K+P, pravokotne oblike, zunanjih tlorisnih dimenzij 23,9 x 10,9 m. Streha je 

dvokapnica, naklona 40° s prirezanimi vogali »čop«. Kritina je betonski strešnik, temno rjave ali sive barve. Višina 

objekta (vrh slemena) je 9,26 m. Fasada objekta je predvidena v beli barvi oz. svetlem odtenku. Klet je tlorisnih 

dimenzij 27,10 x 10,90 m, v celoti vkopana. Vstop v objekt je na vzhodni strani objekta. Kota terena (pohodna 

plošča objekta) je relativna kota ±0,00 m ali 497,50 m.n.v. Dovoz do objekta je na isti koti kot pohodna plošča 

objekta. 
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V objektu za pripravi pitne vode so naslednji prostori: 

 
 

 

Objekt je predviden tako, da ima v kletni etaži dva bazena pitne vode dimenzij 15,80 x 4,1 m in 9,50 x 5,0 m, ki 

držita vsak po 150 m3 vode. Zraven bazenov pitne vode so v kleti še: bazen pralne vode dim. 4,90 x 4,10 m, 

nevtralizacijski bazen dim. 5,50 x 5,20 m, zalogovnik blata dim. 2,10 x 3,0 m, muljni bazen 2,0 x 2,1 min izstopni 

bazen 2,1 x 5,20 m. Vsi ''bazeni'' so razporejeni okrog strojnice dimenzije 11,20 x 5,9 m, ki je z jeklenimi 

stopnicami povezana s pritličnim osrednim tehnološkim prostorom. Celotna kletna etaža je armirano-betonska 

konstrukcija.  

 

Poleg osrednjega tehnološkega prostora se v pritličju nahajajo tudi prostori za upravljanje objekta. Prostor za 

shranjevanje kemikalij je tlorisnih dimenzij 7,90 x 4,20 m. Tla so izvedena  z naklonom 1.0% in s točkovnim talnim 

sifonom. Dostop do prostora je preko enokrilnih vrat 100 x 203 cm. Dostop je omogočen tudi iz zunanje strani, 

in sicer preko dvokrilnih vrat 160 x 220 cm. Prostor ima preko stropne plošče izveden zračnik DN 100 z zaščitno 

mrežico. 

 

Prostor dehidracije dimenzij 5,30 x 6,10 m. Dostop je iz osrednjega prostora preko enokrilnih vrat 100 x 203 cm 

in iz zunanje strani sicer preko dvokrilnih vrat 160 x 220 cm. Na južni strani objekta so razporejeni prostori za  

elektro-energetske naprave, in sicer: DEA prostor dim. 4,00 x 3,72 m, NN prostor dim. 1,84 x 3,72 m, SN prostor 
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dim. 2,13 x 3,72 m, TRAFO prostor dim 2,28 x 3,72 m. Do vseh prostorov je omogočen dostop samo iz zunanje 

strani preko eno krilnih ali dvokrilnih vrat. Tla so obdelana z epoksi premazom. V DEA prostoru je dodatno 

predviden dvignjen tehnični pod s podkonstrukcijo za montažo in manipuliranje s agregatom. 

 

Elektro-komandni prostor je tlorisnih dimenzij 3,0 x 4,0 m. Dostop do prostora je samo iz notranje strani objekta. 

V prostoru se bo nahajala glavna krmilna omara, ter miza z računalnikom. 

 

Prostor za sanitarije je dimenzij 1,5 x 2,5 m. V prostoru je predvidena postavitev WC školjke, umivalnika in 

grelnika vode s kapaciteto 20 l. Prostor je odzračevan preko stropa s cevjo DN 100 z zaščitno mrežico. Odpadna 

voda iz sanitarij in tehnološkega dela objekta se spelje v neprepustno greznico locirano na skrajnem južnem delu 

gradbene parcele. 

 

 

 Vodovodni objekt – vodohran Taber 

 
 
Predvidena lokacija objekta vodohran Taber je na zemljišču s parc. št. 621 k.o. Šmartno. Objekt bo služil za 

shranjevanje pitne vode in napajanje linije C od Poženika južno in linije B do letališča Brnik vzhod. 

 

Obseg po gradbenem dovoljenju (projekt Dr. Duhovnik): 

- lokacija: na zemljišču pare. št. 621 k.o. Šmartno, 

- namembnost prostorov: dva vodohrana dimenzije 14,0 m x 7,0 m x 5,0 m, V=2 x 441 m3 z dvema izolirnima 

prostoroma za vstop, krmilni prostor, 

- tlorisne dimenzije: 15,20 m x 14,80 m, 

- kota tal ±0,00 = 432,00 m n.v., 

- najvišja višina vodohrana: 3,5 m, 

- AB konstrukcija, obsute z vseh strani razen z vhodne strani, 

- zunanja ureditev in infrastrukturni priključki: 

o dostop preko zemljišč pare. št.: 72/2, 72/4, 683/4, 674/1, 687, 621 k.o. Šmartno, 

o izvedba NN voda od javnega omrežja TP Poženik jambor preko zemljišč 955/2, 956/2, 952, 876/2, 

878/2, 948/3, 947/2, 920/2, 947/1, 72/2, 72/4, 72/1, 683/4, 674/1,687, 621 vse k.o. Šmartno, 

o meteorne vode in vode s povoznih površin preko peskolovov in lovilcev olj v ponikovalne jaške, 

o asfaltiranje povoznih površin, ureditev parkirnega mesta, humuziranje in zatravitev ostalih površin, 

oporni zid. 

 

Opis vodohrana: 

Objekt vodohran Taber je tlorisnih dimenzij 15,20 x 14,80 m. Objekt je predviden tako, da ima pod pohodno 

ploščo dva vodohrana notranjih dimenzij 14,0 x 7,0 x 5,0 m, ki držita vsak po 441 m3 vode. Objekt se v celoti 

izvede kot AB konstrukcija. Zgornja plošča (+2,5 m) je podprta z AB nosilcem dimenzij 40 x 40 cm, ki je podprt z 

dvema stebroma istih dimenzij. 

Vstop v vodohran Taber je omogočen skozi dvokrilna vrata v nerjaveči izvedbi, dimenzij 200 x 220 cm. V glavnem 

prostoru objekta so ločeni prostori (4x) za vstop v vsakega od dveh vodohranov, kontrolni prostor za upravljanje 

in krmiljenje objekta in preko vrat omogočen dostop do objekta, v katerem se izvede razvod cevi. 

Objekt za razvod cevi je tlorisnih dimenzij 11,15 x 3,90. V tem objektu so razvodi dotočne cevi iz nodularne litine 

DN 300, iztočne cevi DN 300 in cevi za čiščenje blata DN 200 iz vodohranov. Krovna plošča tega objekta je na 

enaki koti kot krovna plošča glavnega objekta, to je +2,80. Objekt, namenjen za vzdrževanje ima po celi dolžini, v 

širini 1,50 m poglobitev 0,80 m za lažji dostop k cevem v primeru nujnih vzdrževalnih del. Vstop v objekt je iz 

glavnega prostora vodohrana Taber preko enokrilnih INOX vrat dimenzij 100 x 200 cm. Vstop za potrebe 

servisiranja pa skozi dvokrilna vrata INOX 200 x 200 cm, nad katerimi je na strop nameščen jekleni I-profil (I-20) 
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za potrebe vzdrževanja. Na profil se montira elektromotorno dvigalo nosilnosti 1,5 t, ki služi za prenos fazonskih 

kosov iz nodularne litine DN 300 in DN 200. Nad dvokrilnimi vrati se izvedejo dvokrilna vratca dimenzij 200 x 50 

cm za prehod dvigala po I-profilu. Za vstopnimi enokrilnimi vrati sledijo betonske stopnice, po katerih se spustimo 

za 0,80 m nižje od pohodnega podesta objekta. Na tej višini je izveden betonski podest debeline 20 cm. Podest 

ima odprtine tam kjer je potrebno za prehod cevi, ter za sestop s podesta na talno ploščo. Podest je zavarovan z 

ograjo višine 1,0 m v nerjaveči izvedbi. Sestop s podesta je možen po lestvi dolžine 650 cm iz nerjavečega 

materiala, ki mora imeti izvedeno tudi zaščitno ograjo za zagotavljanje varnosti. Na spodnjem delu se izvede 

montažni podest iz nerjavečega materiala za lažji sestop. 

Nad pregradno steno med obema vodohranoma se na razdalji 4,75 izvedeta dva AB podporna stebra dimenzije 

40 x 40 cm, na katerih sloni AB nosilec za krovno ploščo objekta. Pohodna plošča na koti ±0,00  mora biti 

premazana s protiprašnim premazom direktno na AB ploščo. 

V objektu je predviden kontrolni prostor, ki je tlorisnih 3,20 x 1,80 m dimenzij, višine do krovne plošče. V tem 

prostoru bo locirana glavna krmilna omara, ter miza in računalnik. Vstop v ta prostor je zagotovljen skozi 

enokrilna INOX vrata 100 x 200 cm. Prostor ima predvideno PVC okno 100 x 120 cm, ki je zaradi potrebe 

spremljanja samih procesov v objektu locirano tako, da gleda v notranji prostor objekta. Kontrolni prostor bo 

služil nadzoru in krmiljenju procesov znotraj vodohrana Taber. 

V objektu so predvideni tudi štirje izolirani prostori dimenzij 2,20 x 2,10 m, ki so namenjeni za vstop v oba 

vodohrana. V prostore se vstopa skozi INOX vrata 100 x 200. Dimenzija vstopne odprtine v bazen je 90 x 180 cm 

in je obdana iz treh strani z zidom, iz vstopne strani pa se izvede ograja višine 1,0 m iz nerjavečega materiala. V 

vodohran se vstopa po lestvi iz nerjavečega materiala. Prostor je zasteklen ali obdan s polikarbonatnimi ploščami. 

Notranja površina AB sten se pobarva z barvo za beton. Zunanje stene objekta morajo biti zaščitene s 

hidroizolacijo.  

Meteorna voda se na objektu zbira iz cestnih površin. Okoli objekta se izvede asfaltna cesta, zaključena z asfaltno 

muldo. Meteorne vode se preko lovilca olj odvajajo v skupni revizijski jašek DN 1000 ter se nato odvajajo skupaj 

z blatnim izpustom vodohrana, v skladu z odvodnjavanjem dovozne ceste.  

V objektu ni predvideno zbiranje in odvajanje fekalne vode. Dovod elektro energetskega kabla je predviden po 

zaščitni cevi od TP Poženik Jambor. 

Zunanja ureditev objekta je zaključena z zaščitno ograjo, višine 2,0 m. Vstop v ograjen prostor je preko dvokrilnih 

električnih kovinskih vrat, višine 2,0 m in širine 5,0 m. 

Za zaščito brežine okoli objekta je predviden AB oporni zid višine do 8,0 m, dolžine cca. 34,5 m. Zid predstavlja 

zaščito brežine, kjer je potrebno zagotoviti dostop na parcelo na vzhodni strani zidu ter zaščito brežine, kjer je 

največja višinska razlika med povoznim delom in terenom nad zidom. Zid se izvede kot AB konstrukcija, z 

varovalno ograjo na vrhu zidu.    

Do objekta je predvidena ureditev dovozne ceste, dolžine cca. 300 m. 

 
 

 Vodovodni objekt – rekonstrukcija vodohrana Grad 

 
 
Obstoječi vodohran Grad bo v novem sistemu zagotavljal v sestavu z vodohranom Cerklje skupno količino 190 

m3. Obstoječi vodohran Grad ima 40 m3. Iz njega se nato voda pretaka neposredno v vodohran Cerklje, ki ima 

150 m3 neto volumen. Dostop do objekta je po obstoječi dostopni poti. 

 

Objekt je delno vkopan, delno pa obsut. Viden je čelni portal z vhodnimi vrati. V obstoječ gradbeni objekt se ne 

posega. obstoječa vrata se zamenjajo z nerjavečim materialom. Navezava dotoka je določena s premerom DN 

250 mm. nato je uporabljena statična dušilka DN 150 mm, ki mora biti testirana na pretočnih parametrih v 

povezavi z vodohranom Cerklje. Kota gladine vode v vodohranu bo 468 m n.m., kota iztoka iz objekta pa 464 m 

n.m.  

 



OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP) 

S t r a n  71 | 125 

 

Dovod zraka v objekt je po izpustnem cevovodu DN 300 mm. Odvod zraka iz vodne celice je po zračniku DN 200 

mm, iz armaturne komore pa preko prezračevalne žaluzije v vhodnih vratih. 

 

Vodovodne napeljave: 

Dotok v vodohran je po cevovodu DN 250 mm. Na dotočnem cevovodu je predvidena vgradnja hidravlično 

krmiljenega kontrolnega ventila, ki je reguliran glede na višino vode v vodohranu Grad. Ročno krmiljen je 

neposreden odcep do vodohrana Cerklje. Odtok iz vodohrana Grad je z cevjo DN 250 mm do vodohrana Cerklje. 

V vodohranu Cerklje je na cevi nameščen hidravlično krmiljen ventil, ki je kontroliran z višino nivoja vode v obeh 

celicah. Obe celici v vodohranu Cerklje sta med seboj povezani tako, da sta enakomerno polnjeni. V primeru, da 

pa uporabljamo samo eno, pa je druga celica izločena tako, da je izravnalna cev, ki povezuje oba prekata zaprta 

z zasunom. Povezava je izvedena z cevjo DN 300. Odtok iz vodohrana Cerklje je izveden po obstoječem sistemu.  

 

Predvidene meritve v vodohranu: 

- dotok vode v vodohran (izvaja se v odcepu na cevi DN 400 na odcepu A 1) 

- odtok vode iz vodohrana Cerklje (na obstoječi cevi dograditi merilno mesto 

- nivo vode v vodnih celicah 

- kontrola vstopa v objekt  

 

Prenos signala je po signalnem kablu (optični kabel)  med vodohranom in objektom za pripravo vode in nato po 

ceveh DN 50 do odcepa A1, kjer bo zbirni procesor za internetno komunikacijo.  

 

Električna energija: 

Predvidena je poraba električne energije za razsvetljavo v objektu, priklop električnega ročnega orodja in za 

merilne naprave. Skupna poraba električne energije na lokaciji vodohrana se ne bo povečala in bo enaka 

obstoječi. 

 
6.3 Fizični kazalniki 

 
 

Za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – sklop 1 bo potrebno: 

- izgraditi 24.381 m cevovodov,  

- urediti zajetje A in vodohran 

- zgraditi objekt za pripravo pitne vode 

- zgraditi vodohran Taber 

- rekonstruirati vodohran Grad 

- zgraditi 10 vodovodnih vozlišč 
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V spodnji tabeli je prikaz objektov in cevovodov. 

 
Tabela 6.8: Celoten prikaz fizičnih kazalnikov za projekt  

  INVESTICIJA Število  Enota DN 

I: INVESTICIJA, postopek javnega naročanja v teku       

1 Vodovodni objekt - zajetje A in vodohran  2 kom   

2 Vodovodni objekt – objekt za pripravo pitne vode  1 kom   

3 Vodovodni objekt – vodohran Taber 1 kom   

4 Vodovodni objekt – rekonstrukcija vodohrana Grad 1 kom   

5 Cevovodi  22.340 m   

5.1. 

Vodovodni sistem  - linija 0 3.256 m   

Zajetje - priprave vode 1.783 m 350 

priprava vode - A1 1.473 m 350 

5.2. 

Linija A 5.798 m   

A3 – A5 2.424 m 300 

A5 – Vodohran Adergas 1.089 m 300 

Vodohran Adergas – A5 1.097 m 300 

A5 – A6 1.188 m 300 

5.3. 
Linija B 1.880 m   

C1.1 – Zg. Brnik 1.880 m 200 

5.4. 

Linija C 10.820 m   

A2 – C1 2.204 m 300 

C1 – Vodohran Taber 393 m 300 

Vodohran Taber – C1 392 m 300 

C1 – C1.1. 928 m 300 

C1.1 – C5 5.959 m 200 

C4 – naselje Lahovče 944 m 100 

5.5. 
Sekundarni vodovod Pšata 586 m   

Linija C - naselje Pšata 586 m 100 

6 Vodovodna vozlišča (cepišča/odcepi) 10 kom   

II. INVESTICIJA - postopki javnega naročanja končani 2.041 m   

7 

Izgradnja kanalizacije Grad in ostale kom infr  822 m   

sp. žičnice -> A1 32 m 350 

A1 -> VH Grad 82 m 200 

A1 -> A2 565 m 300 

A2 -> VH Taber 143 m 300 

8 
Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostala kom infr 396 m   

A2 -> A3 396 m 300 

9 
Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture 823 m   

C2.1 - C3 823 m 200 

III: SKUPAJ CEVOVODI 24.381 m   

 
V spodnji sliki je grafični prikaz novih cevovodov  in objektov v okviru projekta.  
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Slika 6.1:  Bodoče stanje ureditve komunalne infrastrukture v vodovodnem sistemu  
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH 
 

 

Analizo zaposlenih predstavljamo v dveh časovnih obdobjih, najprej analiziramo potrebe po zaposlenih v času 

izvajanja projekta, kjer potrebe narekuje kompleksnost projekta, časovna dinamika projekta ter stroškovni vidik 

ter po izvedbi projekti.  

 

 

7.1 Analiza zaposlenih v času izvajanja projekta 

 

 
Projekt se bo izvajal v okviru projektne skupine, ki jo bo vodila Občina Cerklje na Gorenjskem v skladu s Pogodbo 

o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec », ki je 

bila podpisana 15.07.2009.  

 

Na projektu imajo oblikovano ožjo (predstavniki občine Cerklje na Gorenjskem) in širšo delovno skupino 

(predstavniki ostalih občin  upravičenk). V okviru projektne/delovne  skupine je kot vodja projekta zadolžena 

predstavnica občine Cerklje na Gorenjskem, to je Andreja Jerala, poleg nje pa bodo neposredno vključeni tudi 

predstavniki posameznih občin. Izvedbo projekta vodi projektna skupina, ki jo vodi vodja projekta s člani. Osnova 

naloga projektne naloge bo izvedba samega projekta: 

- sodelovanje pri pripravi vloge in ostalih dokumentov za pridobitev ustreznih virov financiranja projekta, 

- usklajevanja dokumentacije s posredniškim organom, Ministrstvo za okolje in prostor in ostalim 

inštitucijami, 

- administrativna dela, pregled in usklajevanje dela z izbranimi izvajalci gradenj, nadzora, stiki z javnostjo 

in  

- priprava vseh poročil v času izvedbe projekta. 

 

V spodnji tabeli je prikaz projektne skupine.  

 

Tabela 7.1: Delovna skupina projekta 

Ime in priimek 
Funkcija na 

projektu 
Organizacija 

Število 

delovnih 

izkušenj 

Reference 

ANDREJA JERALA Vodja projekta 
Občina Cerklje 

na Gorenjskem 
24 

• Rekonstrukcija in sprememba 
namembnosti Petrovčeve domačije 

• Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine 
Cerklje na Gorenjskem in priklop na 
čistilno napravo 

• Energetska sanacija OŠ Davorina Jenka ter 
podružnične šole Zalog – ogrevanje   

• Energetska sanacija OŠ Davorina Jenka ter 
podružnične šole Zalog 

• Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem 

• Kanalizacija Zalog – Klanec 

• Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 
– 1. sklop – investicija v teku 

• Las programi, ZFO, ….javni razpisi, ki jih 
razpisujejo ministrstva 

OŽJA DELOVNA SKUPINA 

FRANC ČEBULJ župan 
Občina Cerklje 

na Gorenjskem 

župan 

občine že 
• Koordinacija in sodelovanje na vseh večjih 

občinskih projektih 
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Ime in priimek 
Funkcija na 

projektu 
Organizacija 

Število 

delovnih 

izkušenj 

Reference 

7. 

mandatov 

MARTA JARC 
Pomočnica 

vodji projekta 

Občina Cerklje 

na Gorenjskem 

35 

• Rekonstrukcija in sprememba 
namembnosti Petrovčeve domačije 

• Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine 
Cerklje na Gorenjskem in priklop na 
čistilno napravo 

• Energetska sanacija OŠ Davorina Jenka ter 
podružnične šole Zalog 

• Kanalizacija Zalog - Klanec 

• om za starejše Cerklje na Grenjskem 

• Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 
– 1. sklop – investicija v teku 

• Las programi 

METOD KROPAR 
Tehnična 

pomoč  

Občina Cerklje 

na Gorenjskem 

30 

• Rekonstrukcija in sprememba 
namembnosti Petrovčeve domačije 

• Energetsko učinkovita prenova javne 
razsvetljave v Občini Cerklje na 
Gorenjskem 

• Energetska sanacija OŠ Davorina Jenka ter 
podružnične šole Zalog – ogrevanje   

• Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine 
Cerklje na Gorenjskem in priklop na 
čistilno napravo 

• Kanalizacija Zalog – Klanec 

• Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 
– 1. sklop – investicija v teku 

• Las programi 

MAJA POTOČNIK 

KORŠIČ,  

Pravno 

svetovanje 

odv. Družba 

Potočnik Prebil 
 • odvetnica specialistka na področju javnih 

naročil ter gospodarskega prava 

ŠIRŠA DELOVNA SKUPINA 

Bernardka Pavlinič 
Ekonomsko 

področje 

Občina 

Komenda 

35 let od 

tega 15 let 

v 

Režijskem 

obratu 

občine 

Komenda 

• Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju Domžale – Kamnik 
Izgradnja kanalizacije v občini  Komenda« 

• Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju Domžale – Kamnik, 
Nadgradnja Centralne čistilne naprave 
Domžale-Kamnik« 

Miran Sirc 
Tehnično 

področje 
Občina Vodice 18 let 

• Odvajanje sanitarnih in meteornih voda z 
območja naselja Vodice, zaključek v l. 
2010;  

• Energetska sanacija Osnovne šole Vodice, 
zaključek v l. 2015;  

• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju vodonosnika Ljubljanskega polja, 
v teku 

Miran Bečan 
Svetovanje pri 

vodenju  

Mestna občina 

Kranj 
13 let 

•  Odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda v porečju Zgornje Save in 
na območju kranjskega in sorškega polja-
2.sklop (1.faza) oziroma GORKI-2.sklop 
(1.faza) – projekt je izveden 

• Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje 
Save-3. sklop-  projekt je izveden  

• Odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda v porečju Zgornje Save in 
na območju kranjskega in sorškega polja-
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Ime in priimek 
Funkcija na 

projektu 
Organizacija 

Število 

delovnih 

izkušenj 

Reference 

2.sklop (2.faza) oziroma GORKI-2.sklop 
(2.faza) – projekt je v teku 

• Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec 
in OŠ Simon Jenko-PŠ Center« - projekt v 
teku 

Aleš Puhar  
Tehnična 

pomoč 
Občina Šenčur 24 let • Sodelovanje že v več primerljivih projektih 

 
 
Slika 7.1:  Organizacijska struktura projekta 
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V okviru ostalih služb na občinah upravičenkah bo na projektu delovalo 24 oseb. V spodnji tabeli je prikaz 

strokovnega znanja za izvedbo projekta  

 
Tabela 7.2: Pregled strokovnega znanja za izvedbo projekta Število  

Strokovna znanja, potrebna za izvedbo projekta (tehnična 
zmogljivost) 

Število zaposlenih z ustreznim strokovnim znanjem, 
dodeljenih projektu 

Visoko strokovna gradbena znanja 2 

Informacijska znanja 2 

Pravna znanja 4 

Ekonomska znanja 7 

Znanja s področja vodenja projektov 6 

Znanja s področja komuniciranja in druga znanja  3 

SKUPAJ 24 

 

 

 

7.2 Analiza zaposlenih za scenarij »z« investicijo glede na scenarij »brez« investicije in/ali 

minimalno alternativo po izvedbi projekta 
 

Po izvedbi projekta bo z njo upravljala Komunala Kranj d.o.o. Z investicijo ne predvidevamo ustvarjanje novih 

delovnih mest.  
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 

 

8.1 Opredelitev upravičeni in neupravičenih stroškov 

 

 

Splošni kriteriji upravičenosti za sofinanciranje projektov s strani EU skladov so predvsem v doseganju ekonomske 

in socialne usklajenosti Slovenije z EU-Kohezijo Slovenije, s standardi EU, ekonomsko upravičenost projekta in 

zagotavljanjem izvajanja ukrepov finančno zahtevnih Direktiv EU. 

 

V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014-2020 so upravičeni stroški: 

• Gradnja objektov je upravičena do sofinanciranja, če obstaja neposredna povezava med gradnjo in 

ciljem aktivnosti v operaciji in če ta navodila in odločitev o podpori instrumenta ne določajo 

drugače. 

• Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen 

če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače.  

• Stroški informiranja in komuniciranja. 

• Svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko, ipd. svetovanje, storitve inženiringa). 

 

DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka 

DDV, razen če sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno pomoč. Obračunani DDV tudi ni 

upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. 

Izdelava investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, priprava vloge in prilog ni upravičen strošek v 

skladu s pojasnili v okviru drugega povabila za pripravo Dogovora za razvoj regij. 

 

V nadaljevanju prikazujemo oceno vrednosti po stalnih in tekočih cenah razdeljeno glede na upravičene in 

neupravičene stroške in dinamiko izvajanja investicije. 

 

 

8.2 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah razdeljeno na upravičene in neupravičene 

stroške 
 

 

Celotna vrednost investicijskega projekta je razdeljena med upravičene in neupravičene stroške za sofinanciranje 

iz EU Skladov na način: 

A) UPRAVIČENI STROŠKI: 

- gradnja odsekov cevovodov in objektov na predmetnih območjih 

- nadzor nad gradnjo  

- stroški stikov z javnostjo 

B) NEUPRAVIČENI STROŠKI: 

- Stroški izdelave načrtov in projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov, 

ki so potrebni za pripravo in izvedbo projekta. 

DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka 

DDV, razen če sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno pomoč. Obračunani DDV 

tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. Glede na to, da je občina 

upravičena do odbitka DDV v skladu z ZDDV, je DDV prikazan samo informativno v višini in ne predstavlja 

stroška investicije. 
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V nadaljevanju predstavljamo investicijsko vrednost v stalnih cenah, ki znaša za projekt 11.707.854,88 EUR brez DDV. 

 
Tabela 8.1:  Investicijski stroški projekta v stalnih cenah, razdeljeno na upravičene in neupravičene stroške in čas izvedbe (EUR) 

 

  Posamezna postavka  
Celotna ocenjena 

vrednost (EUR) 
Do leta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I Investicijska, projektna dokumentacija in ostale storitve 554.108,93 400.580,18 42.709,53 110.819,22 0,00 0,00   

a Načrti in druga projektna dokumentacija  493.146,13 379.561,46 38.554,67 75.030,00       

b Investicijski nadzor 5.490,06 1.018,72 4.154,86 316,48       

c Nakup zemljišča 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00       

d Druge storitve in dokumentacija 35.472,74 0,00 0,00 35.472,74       

II Izvedba investicije 10.942.790,95 167.906,57 129.462,88 2.869.626,78 4.058.924,33 3.185.888,91 530.981,48 

1 Izvedba še potrebne investicije 10.619.629,69 0,00 0,00 2.867.300,02 4.035.459,28 3.185.888,91 530.981,48 

a Objekt za pripravo pitne vode 2.695.215,70     727.708,24 1.024.181,97 808.564,71 134.760,79 

b Vodohran Taber 800 m3 764.412,00     206.391,24 290.476,56 229.323,60 38.220,60 

c Vododovni objekt zahjetje A in vodohran 113.387,11     30.614,52 43.087,10 34.016,13 5.669,36 

d Rekonstrukcija vodohrana Grad 60.000,00     16.200,00 22.800,00 18.000,00 3.000,00 

e Cevovodi  5.229.220,00     1.411.889,40 1.987.103,60 1.568.766,00 261.461,00 

d Odcepni jaški 791.974,00     213.832,98 300.950,12 237.592,20 39.598,70 

e Nepredvidena dela 10% 965.420,88 0,00 0,00 260.663,64 366.859,93 289.626,26 48.271,04 

2 Izvedba investicije - v teku 323.161,26 167.906,57 129.462,88 2.326,76 23.465,05 0,00 0,00 

a Izgradnja kanalizacije Grad in ostale kom infr  88.510,72 88.510,72 0,00 0,00 0,00     

b Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostala kom infr 90.498,28 79.395,85 2.052,60 0,00 9.049,83     

c Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne 
infrastrukture 

144.152,26 0,00 127.410,28 2.326,76 14.415,22     

III Projektantski nadzor 20.000,00     7.000,00 7.000,00 5.000,00 1.000,00 

IV Gradbeni nadzor 139.750,00     39.130,00 48.912,50 44.720,00 6.987,50 

V Stiki z javnostjo 51.205,00   0,00 14.337,40 17.921,75 16.385,60 2.560,25 

  CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE 11.707.854,88 568.486,75 172.172,41 3.040.913,40 4.132.758,58 3.251.994,51 541.529,23 

  22% DDV (informativni prikaz) 2.575.728,07 125.067,09 37.877,93 669.000,95 909.206,89 715.438,79 119.136,42 

  CELOTNA VREDNOSTI INVESTICIJE SKUPAJ Z DDV 14.283.582,95 693.553,84 210.050,34 3.709.914,35 5.041.965,47 3.967.433,30 660.665,65 
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8.3 Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah razdeljeno na upravičene in neupravičene stroške 

 
Pri preračunu stalni v tekoče cene se je upoštevalo inflacijske stopnje iz Poletne napovedi gospodarskih gibanj 2020 (UMAR). 

 
Tabela 8.2:  Inflacija (povprečje leta) glede na Spomladansko napoved gospodarskih gibanj 

Poletna napoved gospodarskih gibanj (UMAR) 2019 2020 2021 2022 

Inflacija (povprečje leta) 1,60% 0,40% 1,70% 2,00% 

Količnik 1,02 1,02 1,04 1,06 

 

 
Celotna vrednost investicije brez DDV je ocenjena na 11.970.057,94 EUR. Upravičeni stroški predstavljajo 11.395.505,01 EUR preostali del pa so neupravičeni stroški v višini 
574.552,93 EUR. V spodnji tabeli prikazujemo celotno investicijsko vrednost razdeljeno na upravičene in neupravičene stroške. DDV v višini 22% je prikazan samo informativno, 
ker je DDV povračljiv v celoti.  V prilogi 1 je podrobna razdelitev stroškov po tekočih cenah razdeljeno po občinah. 
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Tabela 8.3:  Investicijski stroški projekta v tekočih cenah, razdeljeno na upravičene in neupravičene stroške in čas izvedbe (EUR) 

  Posamezna postavka  
Celotna ocenjena 

vrednost (EUR) 
Upravičeni 

stroški 
Neupravičeni 

stroški 
Do leta 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

I 
Investicijska, projektna dokumentacija in 
ostale storitve 

554.108,93 0,00 554.108,93 400.580,18 42.709,53 110.819,22 0,00 0,00   

a Načrti in druga projektna dokumentacija  493.146,13   493.146,13 379.561,46 38.554,67 75.030,00       

b Investicijski nadzor 5.490,06   5.490,06 1.018,72 4.154,86 316,48       

c Nakup zemljišča 20.000,00   20.000,00 20.000,00 0,00 0,00       

d Druge storitve in dokumentacija 35.472,74   35.472,74 0,00 0,00 35.472,74       

II Izvedba investicije 11.204.550,01 11.204.550,01 0,00 167.906,57 129.462,88 2.881.095,97 4.143.943,39 3.318.069,40 564.071,80 

1 Izvedba še potrebne investicije 10.881.388,75 10.881.388,75 0,00 0,00 0,00 2.878.769,21 4.120.478,34 3.318.069,40 564.071,80 

a Objekt za pripravo pitne vode 2.761.649,00 2.761.649,00       730.619,07 1.045.759,43 842.111,54 143.158,96 

b Vodohran Taber 800 m3 783.253,69 783.253,69       207.216,80 296.596,32 238.838,09 40.602,48 

c 
Vododovni objekt zahjetje A in 

vodohran 
116.181,94 116.181,94       30.736,98 43.994,86 35.427,44 6.022,66 

d Rekonstrukcija vodohrana Grad 61.478,92 61.478,92       16.264,80 23.280,35 18.746,81 3.186,96 

e Cevovodi  5.358.112,99 5.358.112,99       1.417.536,96 2.028.967,90 1.633.853,10 277.755,03 

d Odcepni jaški 811.495,06 811.495,06       214.688,31 307.290,54 247.449,75 42.066,46 

e Nepredvidena dela 10% 989.217,15 989.217,15 0,00 0,00 0,00 261.706,29 374.588,94 301.642,67 51.279,25 

2 Izvedba investicije - v teku 323.161,26 323.161,26 0,00 167.906,57 129.462,88 2.326,76 23.465,05 0,00 0,00 

a 
Izgradnja kanalizacije Grad in ostale 

kom infr  
88.510,72 88.510,72   88.510,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 
Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostala 

kom infr 
90.498,28 90.498,28   79.395,85 2.052,60 0,00 9.049,83 0,00 0,00 

c Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale 
komunalne infrastrukture 

144.152,26 144.152,26   0,00 127.410,28 2.326,76 14.415,22 0,00 0,00 

III Projektantski nadzor 20.444,00   20.444,00     7.028,00 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

IV Gradbeni nadzor 139.750,00 139.750,00       39.130,00 48.912,50 44.720,00 6.987,50 

V Stiki z javnostjo 51.205,00 51.205,00 0,00   0,00 14.337,40 17.921,75 16.385,60 2.560,25 

  CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE 11.970.057,94 11.395.505,01 574.552,93 568.486,75 172.172,41 3.052.410,59 4.217.924,64 3.384.382,00 574.681,55 

  22% DDV (informativni prikaz) 2.633.412,73   2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 927.943,42 744.564,05 126.429,93 

  
CELOTNA VREDNOSTI INVESTICIJE SKUPAJ Z 
DDV 

14.603.470,67 11.395.505,01 3.207.965,66 693.553,83 210.050,34 3.723.940,91 5.145.868,06 4.128.946,05 701.111,48 
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9 ANALIZA LOKACIJE 
 

 Teritorialne in naravne značilnosti Gorenjske regije 

 

 

Gorenjska je gorata alpska pokrajina ob zgornjem delu reke Save v Sloveniji, severno in severozahodno od 

Ljubljane, med razvodnico s Sočo na zahodu, razvodnico z Dravo na severu, razvodnico s Savinjo na vzhodu, 

Posavskim hribovjem ter Ljubljano na jugu. Obsega pogorja Karavank, zahodno, kamniško stran Kamniško-

Savinjskih Alp ter vzhodni del Julijskih Alp. Jedro Gorenjske je 300 do 500 metrov visoka Ljubljanska kotlina, ki 

sega od Ljubljane do Žirovnice in Bleda. 

 

Na severu po Karavankah poteka meja s sosednjo Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo (dežela Furlanija 

Julijska krajina) in goriško razvojno regijo, na vzhodu s Savinjsko, na jugu pa se odpira proti Osrednjeslovenski 

regiji. 

 

Gorenjsko statistično regijo sestavlja 18 lokalnih skupnosti: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – 

Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, 

Železniki, Žiri in Žirovnica. S 2.137 km2 oz. 9,9 % površine države je Gorenjska šesta največja slovenska regija. 

Gostota poselitve je v primerjavi s Slovenijo podpovprečna (93,2 prebivalcev/km2), čeprav nekateri njeni deli 

predstavljajo večja zgostitvena in urbanizirana območja, na primer regijsko središče v Kranju. 

 

Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. Naravno-geografsko 70 % Gorenjske predstavlja 

gorski svet, le 29,8 % regije pa leži v dolinsko - ravninskem delu osrednje Slovenije. Kar 40,2 % regije se nahaja 

nad 1.000 m nadmorske višine, 44,4 % regije pa obsegajo območja NATURE 2000. Gozdne površine predstavljajo 

59,4 % Gorenjske, 25,6 % je kmetijskih in 9,9 % nerodovitnih površin. 

 

 

 Teritorialne in naravne značilnosti Osrednjeslovenske regije 

 
 
Regija obsega 2.555 km2 , kar je 12,6 % površine slovenskega ozemlja. Po zadnjih podatkih ima LUR 542.447 

prebivalcev, kar je več kot četrtina prebivalcev Slovenije. Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin: Borovnica, 

Brezovica, Dobrepolje, Dobrova -Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, 

Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, 

Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika. 

 

Regija ima izjemno strateško lego v državnem in evropskem merilu. Umeščena je v središče Slovenije, v njej je 

gospodarsko, upravno in kulturno središče Slovenije – Ljubljana; hkrati pa je LUR tudi stičišče pomembnih 

mednarodnih prometnih koridorjev 

 

Za regijo  je značilna monocentrična urbana regija z močnim središčem. V Ljubljani je osredotočen velik del 

prebivalstva, okoli 60 %. Ostala območja z zgostitvijo prebivalstva so se oblikovala predvsem ob glavnih 

prometnicah v smeri proti Vrhniki, Medvodam, Domžalam in Kamniku ter Grosuplju in Ivančni Gorici. Po 

prostorskem vzorcu poselitve bi torej lahko Ljubljansko urbano regijo uvrstili med radialne urbane regije. Poleg 

Ljubljane po številu prebivalstva izstopajo še nekatera manjša mesta in urbanizirana naselja, kot so na primer 

Kamnik, Domžale, Vrhnika, Grosuplje, Ivančna Gorica, Litija, Medvode, Moravče, Mengeš, Vodice in Brezovica. 

Med omenjenimi večjimi naselji so nastali pasovi zgostitve prebivalstva ob glavnih prometnicah. Najbolj obsežno 

območje goste poselitve je na Kamniško - bistriški ravnini.. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gora
http://sl.wikipedia.org/wiki/Alpe
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pokrajina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Da
http://sl.wikipedia.org/wiki/Drava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Savinja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Posavsko_hribovje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Karavanke
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamni%C5%A1ko-Savinjske_Alpe
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamni%C5%A1ko-Savinjske_Alpe
http://sl.wikipedia.org/wiki/Alpe
http://sl.wikipedia.org/wiki/Julijske_Alpe
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_kotlina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirovnica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bled
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Regija ustvari kar 36,5 % celotnega slovenskega bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju: BDP), njena 

prestolnica Ljubljana pa je politično, gospodarsko, upravno, znanstveno in kulturno središče Slovenije. V regiji 

ima sedež večina državnih institucij, v njej so sedeži številnih večjih podjetij, prav tako ima tu sedež tudi največja 

slovenska univerza – Univerza v Ljubljani. 

 
 
 

Slika 9.1:  Lokacija projekta  

 
 

Predvidena je gradnja objektov na zemljiščih s parcelnimi številkami: 

• Katastrska občina – 2079 k. o. Šenturška gora: trasa poteka po parcelnih  številkah:  1036/162, 1036/62, 

1036/63, 1036/122, 1036/206, 1036/207, 1036/208, 1036/209, 1036/210, 1036/203 in 1036/204, 

1036/214, 1036/224, 1036/225, 1036/195, 1036/191, 1036/181, 1036/134, 1027/34,  1027/30), 

1036/173, 1036/174, 1036/175, 1029/5, 1036/253, 1036/254, 1036/255, 1036/256,  1027/60, 1027/61, 

1027/62 in 1027/63,  1036/262, 1036/263, 1036/260,1036/261, 1889/17, 1889/18,  1027/23, 1027/77,  

1027/79.  

• Katastrska občina – 2110 k. o. Grad: trasa poteka po parcelnih  številkah: 355/4, 355/3, 355/2, 1043/1, 

1043/2, 1050/3, 1050/4, 1050/5 in 1050/6, 336/2, 1050/2, 111/2, 111/1, 1065, 670/5, 1066/1, 996, 

1022/1, 1022/2, 1021/1, 995/1, 1063/2, 1063/1, 1059/1, 1061, 1054/1, 1062, 1065. 

• Katastrska občina – 2109 k. o. Češnjevek: trasa poteka po parcelnih številkah: 447/8, 447/3, 447/2 
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• Katastrska občina  - 2108 k. o. Velesovo: trasa poteka po parcelnih številkah: 1775/1, 804/2, 804/4, 

1798/1, 776/1, 776/7, 796/4, 796/5, 796/7, 1797/1, 1800/13, 1802/2, 1802/1, 629/2, 629/3, 389/11 in 

389/12, 1770/2, 1770/3, 1770/1, 129/7, 129/8, 1770/1, 1774/1. 

• Katastrska občina – 2111 Pšata: trasa poteka po parcelnih številkah: 343/1, 343/2, 343/3, 347/1, 330/1, 

327, 328 

• Katastrska občina – 2112 Šmartno: trasa poteka po parcelnih številkah: 957, 956/1, 956/2, 955/1, 955/2, 

952, 876/2, 878/2, 948/3, 947/2, 947/1, 72/2, 966, 683/4, 969, 674/29, 674/30, 687, 621, 72/4, 72/1, 

946, 945, 933, 934, 249/2, 248/2, 250/2, 965, 920/2, 920/1. 

• katastrska občina – 2113 Zalog: trasa poteka po parcelnih številkah: 1151, 1165, 1133, 1132/1 in 1132/2, 

1129, 1128/1, 1128/3, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/4, 1125, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1148/9 in 

1148/12,  1101/6, 1101/7, 1101/8, 1101/2, 345/2, 344/4, 1101/1, 341/2, 1103/2, 362/2, 366/2, 340/2, 

337/6, 337/7, 1104/2, 1112/10, 1112/11, 1104/3, 337/8, 1112/2, 1112/4, 1110/3, 1110/2, 1110/4, 

1110/5, 1110/6, 1110/7, 1110/8, 1110/9, 1084/21, 1109/1, 1108, 344/4, 412/6, 1083, 1084/1, 1084/2, 

1084/3, 1084/4, 1084/5, 1084/6, 1084/7, 1084/9, 1084/11, 1084/12, 1084/13, 1084/15, 1085/2, 

1089/1, 1089/2, 1101/4, 1112/10, 1104/1, 1104/2, 1084/21. 

• Katastrska občina – 2115 Lahovče: trasa poteka po parcelnih številkah: 1175, 1174, 1168 

• Katastrska občina – 2117 Zgornji Brnik: trasa poteka po parcelnih številkah: 1296, 1298, 1299, 1284/1 

• Katastrska občina  - 2117 Zgornji Brnik: trasa poteka po parcelnih številkah: 1296, 1298, 1299, 1284/1, 

1272/4, 1272/8, 1272/9, 1272/10, 1272/11, 1272/12, 1272/13, 1272/14, 1272/15, 1321/4, 1321/5, 

1321/4, 1321/5, 1321/6, 1321/7, 1321/8, 1321/9, 1321/10, 1321/11, 1321/12 

• Katastrska občina  - 2118 Cerklje: trasa poteka po parcelnih številkah: 1358, 1357/2, 1359/7, 1359/4, 

1357/1,  1356/3 in 1356/4, 1364, 1370 

• Katastrska občina – 2107 Luže: trasa poteka po parcelnih številkah:1199, 1205, 1202, 1084 

• Katastrska občina – 2119 Šenčur: trasa poteka po parcelnih številkah:1926, 1925/1, 1924/3, 1945/1 

• Katastrska občina – 1903 Nasovče: trasa poteka po parcelnih številkah: 822, 825, 824, 820, 823, 819, 

814, 813, 858,  818/8, 818/4,  

 
Nameravan poseg leži na: 

• območjih varstva (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur. l. RS, št. 49/04, 
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-0dIUS, 3/14, 21/16,47/18): 

o posebno ohranitveno območje (POO) Gozd Olševek-Adergas (SI3000101), kjer je prisotnih 6 
kvalifikacijskih vrst, 

• ekološko pomembnih območjih (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Ur. l.RS št. 48/04, 33/13, 
99/13, 47/18): 

o ekološko pomembno območje (EPO) Možjanca – Štefanja gora (ID 25200), 

• območju naravnih vrednot (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10, 23/15, 7/19): 

o Pšata s pritoki v povirnem delu (ID 5423), 
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9.2 Skladnost projekta z občinskimi prostorskimi akti 
 

 

 

Na območjih občin veljajo sledeči prostorski akti, ki dovoljujejo tovrsten poseg: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice št. 1/14, 8/14, 4/15),  

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda (Uradne objave št. 6/13, 10/17), 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 

Gorenjskem, št. 4/2014, 62/2016, Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/17, 48/17, 23/18, 32/18, 3/19). 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 

 
Agencija Republike Slovenije za okolje je 04.06.2020 izdala sklep, da za nameravani projekt Oskrba s pitno vodo 

na območju zgornje Save – sklop 1 ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno 

soglasje.  

 

 

10.1 UKREPI V ČASU GRADNJE 

 
 Človek in njegovo zdravje 

 

10.1.1.1 Zrak 
 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonskih predpisov - Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč 

(Ur. l. RS, št. 21/11). Ukrepi veljajo za celotno območje gradbišča. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno 

upoštevati: 

− V organizaciji gradbišča lahko pride pri dejanski izvedbi do odstopanj pri vrsti in obsegu predvidene 

mehanizacije in tehnoloških postrojenj. Ključno pri tem je, da mora izvajalec gradbenih del pred pričetkom 

del skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11), ki med 

drugim določa, da mora investitor zagotoviti izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije 

delcev iz gradbišča (v nadaljnjem besedilu: elaborat) ter ga priložiti projektu za izvedbo pred začetkom 

gradnje pa zagotoviti, da izvajalec pregleda elaborat, ter ga po potrebi dopolni, če se je z izvajalcem dogovoril 

za uporabo drugačne gradbene mehanizacije in drugih naprav, ki bodo na gradbišču. 

− Zavezanec za izvajanje z elaboratom predpisanih ukrepov je izvajalec gradbenih del. Investitor mora pred 

začetkom gradnje zagotoviti, da je izvajalec seznanjen z vsebino tega elaborata (elaborat preprečevanja in 

zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč). Izvajalec mora tudi opozoriti investitorja, da vnese v elaborat vse 

spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo v zvezi z ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije 

delcev iz gradbišča. 

− Protiprašni ukrepi se morajo izvajati na območju celotnega gradbišča in transportnih poti. 

− Za zmanjševanje emisije prahu, ki nastajajo pri gradbenih in drugih delih v gradbeništvu, določa Operativni 

program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (OP PM10), Vlada RS, 2009, naslednje 

omilitvene ukrepe: 

o prepoved uporabe necestnih premičnih strojev, ki se uporabljajo v gradbeništvu, brez 

filtrov za delce, se uvede najkasneje v obdobju dveh let po začetku izvajanja ukrepov za 

zmanjševanje emisije PM10, 

o na celotnem območju gradnje je treba zagotoviti obvezno izvajanje ukrepov za 

zmanjševanje emisije prahu pri gradbenih delih. 

− Navedene ukrepe preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč je potrebno vključiti v načrt 

ureditve gradbišča, ki ga pripravi investitor in ga priloži projektu za izvedbo. Izvajanje ukrepov med gradnjo 

je obvezno, za kar odgovarja izvajalec del, nadzoruje pa ga nadzornik gradnje. 

− Potrebno je upoštevati zahteve za motorje, vgrajene v gradbeno mehanizacijo ali druge naprave, ki so na 

gradbišču, za motorje na kompresijski vžig, zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču, za 

gradbeno mehanizacijo in druge naprave, ki so na gradbišču, ter za organizacijske ukrepe na gradbišču. Pri 

gradbenih delih, pri katerih lahko nastaja povečana emisija delcev, je treba izvajati naslednje ukrepe za 

preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev:  
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o prepovedano je odstranjevati prašno usedlino s pihanjem, prašne površine čistiti s 

stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem, 

o prašne usedline je potrebno odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na 

stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline, 

o prah je potrebno vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, 

na primer z avtomatskim ali ročnim vodnim škropljenjem,  

o pri premeščanju in pretovarjanju je potrebno gradbene odpadke odmetavati z višin, 

ki niso večje od višin posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih 

odpadkov, gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali 

zabojnikih. 

− Zahteve za gradbeno mehanizacijo in druge naprave, ki se nahajajo na gradbišču: 

pri gradnji, pri kateri nastaja izrazita emisija delcev, se mora uporabljati gradbena mehanizacija in druge 

naprave, ki so: 

o na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljene za 

odsesavanje prahu, ali 

o zaprti viri prahu, ali 

o opremljeni za vezavo prahu z močenjem.   

o izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbišču nepokritih sipkih gradbenih materialov 

ne prevaža, skladišči ali pretovarja. 

− Posredno je zmanjševanje vpliva prometa na onesnaževanje zraka, ki velja tudi za gradbišča, urejeno tudi v 

Zakonu o pravilih cestnega prometa: 

o z uporabo vozila se ne sme onesnažiti okolja, 

o tovor in naprave, ki so namenjeni za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, 

morajo biti na in v vozilu naložene, pritrjene in razložene tako, da ne onesnažujejo okolja, 

o ob ustavljanju vozil, prevoznih sredstev in delovnih naprav za več kot tri minute ali pri 

parkiranju, mora voznik takoj ugasniti motor. 

− Za gradbišče in predvsem lokacije za vnos v tla je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene 

emisije delcev zagotavljati še naslednje organizacijske ukrepe: 

o na gradbišču je treba zmanjševati količine skladiščenega gradbenega materiala in 

gradbenih odpadkov, 

o skladiščeni gradbeni material in material na lokacijah za vnos v tla je potrebno zaradi 

zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra, 

o redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne 

povzročajo prašenja, ali s postopki mokrega čiščenja, 

o na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 10 km/h. 

− Predvsem pri odvozu izkopanega materiala na lokacije za vnos v tla mora izvajalec zagotoviti, da se sipki 

material, ki povzroča prašenje, prevaža v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug 

način, ki onemogoča prašenje. Pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v 

cestnem prometu.  

 

 

10.1.1.2 Hrup 

 
 
Ukrepi, ki izhajajo iz zakonskih predpisov - Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. 

RS, št. 106/02, 50/05, 49/06). Ukrepi veljajo za celotno območje gradbišča. Pri izvajanju gradbenih del je 

potrebno upoštevati: 

− Na gradbišču se uporablja delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami.  
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Ukrepi, ki izhajajo iz značilnosti posega in ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje na podlagi izkušenj. 

− Hrupna gradbena dela na odprtih površinah lahko potekajo le v dnevnem času med 6. uro zjutraj in 18. uro 

zvečer. 

− Za naselje v neposredni bližini gradbišč in območja ob dodatno obremenjenih transportnih poteh je izbrani 

izvajalec gradbenih del dolžan izdelati oceno celotne in dodatne obremenitve s hrupom v času gradnje. 

 

 

10.1.1.3 Vibracije 

 
Ukrepi, ki izhajajo iz zakonskih predpisov - Pravilnika o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09). Ukrepi veljajo za 

celotno območje gradbišča. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati: 

- Zavezanec za izvajanje ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del. Ukrepi varstva pred vibracijami 

med gradnjo morajo biti podrobno opredeljeni v projektu za izvedbo in predloženi v potrditev 

inšpekcijski službi pred začetkom gradnje. 

- Transportne poti je potrebno voditi po najkrajših možnih poteh in to po državnih cestah višjega ranga, 

ki v čim manjši možni meri potekajo skozi naselja; 

- Upoštevanje časovnih omejitev del, ki povzročajo emisijo vibracij: 

o intenzivna gradbena dela, ki povzročajo vibracije večjega obsega lahko potekajo le v 

dnevnem času, 

o transport gradbenega materiala po dovoznih cestah mora potekati izključno v 

dnevnem obdobju, 

o zmanjšanje obremenitve z vibracijami v občutljivih obdobjih dneva. 

 

 

10.1.1.4 Svetlobno onesnaženje 

Ukrepi za preprečevanje vplivov v času gradnje niso potrebni. 

 

  Človek in nepremično premoženje 

 

10.1.2.1 Kmetijske površine 

 
Ukrepi, ki izhajajo iz značilnosti posega in ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje na podlagi izkušenj: 

− Investitor mora s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem med gradnjo 

zagotoviti varovanje kmetijskih zemljišč. 

− Pri gradnji se omeji gibanje strojev na območje same trase. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča 

se ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih. 

− Investitor mora vzpostaviti vse z gradnjo prekinjene dostope na kmetijska zemljišča, in sicer med gradnjo 

kakor tudi po njej.  

− Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po njej zagotoviti racionalno 

ravnanje. Prst se mora odstraniti in odlagati drugam tako, da se ohranita njena plodnost in količina, oziroma 

da ni onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Preprečiti je treba mešanje mrtvice 

in živice. 

 

 Tla 
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Ukrepi, ki izhajajo iz značilnosti posega in ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje na podlagi izkušenj: 

− Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene 

površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna. Pri gradnji se 

uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le vrste materiala, za katere 

obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Treba je preprečiti emisije prahu s transportnih in 

gradbenih površin ter odlagališč gradbenega materiala, in to z vlaženjem teh površin ob sušnem in 

vetrovnem vremenu.  

− Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za 

sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno s 

pravilnikom, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in pravilnikom, ki določa ravnanje z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska in 

zasaditvena dela na razgaljenih površinah. 

 

 Vode 

 
Ukrepi, ki izhajajo iz značilnosti posega in ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje na podlagi izkušenj: 

- Investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, 

da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in 

drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 

Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 

možnostjo izliva v okolje. 

- Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij. 

Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti tako, da bo preprečena erozija. 

- V vodotoke in obrežno vegetacijo se ne posega. V vodotoke in ob njih, kakor tudi na območju 

naravnih vrednot, ni dovoljeno odlagati gradbenega materiala in zemljin. 

- Prečkanja vodotokov naj se izvede po možnosti na območjih, ki so že utrjena, ohranja naj se 

obvodna vegetacija, kjer to ni mogoče, se jo po končanih delih nadomesti z novo, pri čemer se uporabi 

avtohtone vrste. 

 

 Narava 

 
Ukrepi, ki izhajajo iz naravovarstvenega soglasja: 

- Vodovod naj se pri prečkanju vodotoka po možnosti obesi na obstoječo mostovno konstrukcijo. 
Če to tehnično ni izvedljivo, naj se vodovod umesti s spodbijanjem struge na območju, ki je že utrjeno zaradi 
mostu. 

- Prečkanja vodotokov naj se izvede po možnosti na območjih, ki so že utrjena, ohranja naj se 
obvodna vegetacija, kjer to ni mogoče, se jo po končanih delih nadomesti z novo, pri čemer se uporabi 
avtohtone vrste. 

 
 Odpadki 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz izkušenj, pri podobnih posegih: 

- Med posekom bodo nastajali gozdni ostanki, kot so vejevje, ostanki lubja ter korenovci debel. Omenjene 

odpadke je možno uporabiti in predelati v lesne sekance ter uporabiti za ogrevanje. 

- Les, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi in ni več uporaben pri gradnji se lahko porabi za kurivo. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonskih predpisov Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. 

RS, št. 34/08): 
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− Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi 

se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ga 

investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor. 

− Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega 

seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, 

da jih je mogoče obdelati. 

− Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se 

izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo 

neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se 

izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja  

 

 Kulturna dediščina in vidna izpostavljenost 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz kulturno varstvenega soglasja: 

− Zagotoviti je potrebno odmik zunanjega roba izkopa gradbene jame od vseh enot kulturne dediščine, vsaj 

2,5 m. 

− Pred začetkom gradbenih del je treba vse enote fizično zavarovati z gradbenimi panoji pred morebitnimi 

poškodbami. 

− Ustreznost izvedene zaščite potrdi predstavnik ZVKDS, OE Kranj pred začetkom del. V ta namen je potrebno 

Zavod pravočasno pisno obvestiti o terminu začetka gradbenih del. 

− Med potekom del je prepovedano odlagati orodje in drug gradbeni material v bližino varovanih objektov. 

− Vse med gradnjo prizadete površine je treba po zaključku del sanirati. 

− Vsi objekti in območja kulturne dediščine morajo biti označeni v gradbeni situaciji, upoštevanje pogojev za 

varovanje posameznih objektov in območij pa razvidno iz tehničnega poročila in popisa del. 

− Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo 

Republike Slovenije pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine, ki je pogoj za 

pridobitev kulturno varstvenega soglasja za poseg. 

 

10.2 UKREPI V ČASU OBRATOVANJA 

 
 
Človek in njegovo zdravje:  

- Zrak: Ukrepi za preprečevanje vplivov v času obratovanja niso potrebni. 

- Hrup: Ukrepi za preprečevanje vplivov v času obratovanja niso potrebni. 

- Vibracije: Ukrepi za preprečevanje vplivov v času obratovanja niso potrebni. 

- Svetlobno onesnaženje: Ukrepi za preprečevanje vplivov v času obratovanja niso potrebni. 

Človek in nepremično premoženje: 

• Kmetijske površine: Ukrepi za preprečevanje vplivov na kmetijske površine v času obratovanja niso 

potrebni. 

Tla: 

• Ukrepi za preprečevanje vplivov na tla v času obratovanja niso potrebni.  

Vode: 

• Ukrepi za preprečevanje vplivov v času obratovanja niso potrebni. 

Narava: 

• Ukrepi za preprečevanje vplivov v času obratovanja niso potrebni. 

Kulturna dediščina in vidna izpostavljenost: 
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• Ukrepi za preprečevanje vplivov na kulturno dediščino in vidno izpostavljenost v času obratovanja niso 

potrebni. 

 

 

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 
 

Projekt se je pričel pripravljati že v letu 2008, ko je bil potrjen DIIP, Predinvesticijska dokumentacija je bila 

pripravljena in potrjena v letu 2011. 

 

Za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje št: 35105-127/2010 TM, HČ, ki ga je z dne 20.9.2011 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor 

na podlagi projekta PGD »Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« 

izdelovalec dr. Duhovnik d.o.o., junij 2011, številka projekta 25/09-CEL.  

Na podlagi navedenega gradbenega dovoljenja je bil izdelan projekt PZI »Povečanje zmogljivosti in gradnja 

medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« izdelovalec dr. Duhovnik d.o.o., junij 2011, številka projekta 

25/09-CEL in pripravljena je bila Recenzija projektne dokumentacije s strani Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur, 

junij 2012. 

V letu 2016 je bil izveden pregled projektne dokumentacije PGD in PZI, katero je izdelalo podjetje dr. Duhovnik 

d.o.o. Poročilo o pregledu projektne dokumentacije z oceno investicije predlogov optimizacije projekta je izdelalo 

podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., št. poročila K 128630.  

Za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je bil izdelan 

noveliran projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 6V-17120, julij 2017, ki ga izdelal Institut za ekološki 

inženiring, d. o. o. Maribor, na podlagi katerega dopolnitve/spremembe gradbenega dovoljenja št: 35105-

127/2010/31 1093-04 TŠ, HČ, ki ga je dne 25.9.2018 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

V leto 2018 je podjetje Institut za ekološki inženiring d. o. o. izdelalo projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo 

sekundarnega vodovoda v naselju Pšata z nazivom »Sekundarno vodovodno omrežje za območje Pšata in Glinje 

- Šmartno«, julij 2018, št. projekta 6V-17254. Obravnavani odsek sekundarnega vodovoda spada v obravnavan 

vodovodni sistem Krvavec. 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje je 04.06.2020 izdala sklep, da za nameravani projekt Oskrba s pitno vodo 

na območju zgornje Save – sklop 1 ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno 

soglasje. 

 

Občina je že izvedla postopke javnega naročanja za gradnjo vodooskrbe in sicer: 

- v okviru Izgradnje kanalizacije Grad in ostale komunalne infrastrukture (JN001443/2016 -z dne 

18.05.2016)  

- v okviru  Izgradnje kanalizacije Cerklje in ostala komunalne  infrastrukture ( JN003999/2018-B01  z dne 

15.06.2018)  

- v okviru Izgradnje kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture (JN005036/2018 z dne 

20.07.2018)  

- Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop« 

(Obvestilo o naročilu z dne 10.07.2019 pod številko JN004869/2019-B01 in Obvestilo o naročilu (EU 2 - 

SL)  2019/S 132-323053) 

- Storitve inženirja in nadzornika pri gradnji projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. Sklop 

(Obvestilo o naročilu z dne 26.11.2019 pod številko  JN008261/2019-B01 in Obvestilo o naročilu (EU 2 - 

SL) Objavljen tudi v EU 2019/S 229-562173) 
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- Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. 

sklop" (JN000892/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1) z dne 14.02.2020) 

 

 

Priprava študije izvedljivosti in same vloge za EU sredstva je predvidena v mesecu juliju 2019, konec leta 2020 pa 

pričakuje občina odločitev o podpori za predmetni projekt.   

 

Gradnja vodooskrbe se predvideva od 2018 do konca leta 2023. Projekt se bo predvidoma zaključil v letu 2023, 

ko bodo pripravljana vsa končna poročila projekta. 
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Tabela 11.1:  Terminski plan izvedbe projekta 

 
 
 

Zap.št. Postavke Le
to

 iz
ve

db
e

do
  l

et
a 

20
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1 PGD - dokumentacia osnovna 2011
2 PGD - novelacija PGD 2018
B INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

1 DIIP 2007
2 Predinvesticijska zasnova 2012
3 Investicijski program 2020
C ZEMLJIŠČA IN SLUŽNOSTI

1 Ureditev služnosti na območju projekta 2018-2020
D DOVOLJENJA ZA GRADNJO IN OKOLJSKI DEL

1 Sklep ARSO, da ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje 2020
2 Gradbeno dovoljenje  20.9.2011
2 Gradbeno dovoljenje sprememba  25.9.2018
E PRIPRAVA VLOGE ZA SOFINANCIRANJE

1
Dogovor za razvoj Gorenjskerazvojne regije in 

Osrednjeslovenske regije 2018
2 Priprava študije izvedljivosti 2019
3 Priprava vloge za sofinanciranje 2019
4 Izdana odločba o sofinanciranju 2019
F IZVEDBA JAVNIH NAROČIL  

1 Izvedba javnih naročil za gradnjo (del investicije) 2016-2018
2 Izvedba javnih naročil za gradnjo (preostali del investicije) 07/2019-03/2020
2 Izvedba javnih naročil za nadzor 11/2019-4/2020
3 Izvedba javnih naročil za stike z javnostjo 02/2020-04/2020
G IZVAJANJE DEL

1 Gradnja in izvedba del - že izvedeni javni postopki 2018-2020

2 Gradnja in izvedba del - (preostali del investicije) 2020-2023
3 Nadzor 2020-2023
4 Informiranje javnosti 2020-2023

2019 2020 2021 2022 2023
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11.1 Analiza izvedljivosti projekta 
 
 
V predhodno pripravljeni investicijski dokumentaciji (DIIP, PIZ, Študija izvedljivosti) so bile analizirane variante 

izvedbe projekta in sicer sta bili obravnavani dve varianti »z investicijo«. Ugotovilo se je, da je optimalna varianta 

vsekakor izvedba projekta in sicer znotraj obstoječe finančne perspektive in z razpoložljivimi finančnimi sredstvi 

v okviru dogovorov za razvoj razvojnih regij Gorenjska in Osrednjeslovenske. 

 

Projekt ima izdelano vso potrebno projektno dokumentacijo in pridobljena soglasja ter izvedena javna naročila  

 

Investitor bo zagotovil ustrezen nadzor in spremljanje del. Nadzornik (svetovalni) inženir je izbran po postopku 

javnega naročanja. V času izvedbe se bodo sproti, vsaj mesečno, izdelovala in spremljala poročila o izvajanju 

investicije, z opredelitvijo ukrepov in rešitev za morebitna odstopanja od plana.  

 

Časovni načrt je izvedljiv, upošteva tudi del rezerve zaradi možnosti zamika v primeru revizijskih postopkov v 

postopkih javnega naročanja. 

 

Projekt ima določen terminski plan, definirano finančno strukturo, zagotovljena finančna sredstva in 

vzpostavljeno organizacijsko strukturo, zato je kot tak izvedljiv.  
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12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 

FINANCIRANJA 
 

 

Glede na dogovor iz razvoja regij: V okviru dogovorov za razvoj Gorenjske razvojne regije je bilo tako občinam 

Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in MOM dodeljeno 4.679.492,22 EUR, v okviru dogovorov za razvoj 

Osrednjeslovenske regije je bilo projektu za občini Vodice in Komenda dodeljena sredstva v višini 2.535.002,00 

EUR. Celoten znesek v skladu z dogovori regij je tako 7.214.494,22 EUR za predmetni projekt. Preostanek 

upravičenih stroškov bo pokrit iz občinskih proračunov in sicer v višini 4.181.010,79 EUR.  

 

Neupravičene stroške v višini 574.552,93 EUR bodo financirale občine upravičenke. Davek na dodano vrednost 

ne predstavlja stroška investicije saj si ga bodo občine povrnile v celoti v skladu z Zakonom o davku na dodano 

vrednost. V naslednji tabeli prikazujemo dinamiko virov financiranja skupaj za projekt, ter razdeljeno po regijah 

in občinah upravičenkah. 

 

Tabela 12.1: Viri financiranja skupaj in po letih v EUR – glede na dogovor regij 

VIRI FINANCIRANJA ZA CELOTNO OBMOČJE SKUPAJ do 2018 2019 2020 

UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 11.395.505,01 167.906,58 129.462,88 2.934.563,37 

Dogovor regij skupaj 7.214.494,22 106.301,67 81.962,95 1.857.872,08 

EU sredstva 6.132.320,09 90.356,41 69.668,51 1.579.191,28 

Državni proračun - MOP 1.082.174,13 15.945,26 12.294,44 278.680,80 

Dogovor regij - Gorenjska regija 4.679.492,22 68.949,79 53.163,11 1.205.059,94 

EU sredstva 3.977.568,39 58.607,31 45.188,65 1.024.300,94 

Državni proračun - MOP 701.923,83 10.342,48 7.974,46 180.759,00 

Dogovor regij - Osrednjeslovenska regija 2.535.002,00 37.351,88 28.799,84 652.812,14 

EU sredstva 2.154.751,70 31.749,10 24.479,86 554.890,34 

Državni proračun - MOP 380.250,30 5.602,78 4.319,98 97.921,80 

Občinski proračun skupaj  4.181.010,79 61.604,91 47.499,93 1.076.691,29 

Občina Cerklje na Gorenjskem 2.930.133,60 43.173,93 33.288,88 754.566,17 

Občina Šenčur 131.443,17 1.936,74 1.493,31 33.849,16 

Mestna občina Kranj 235.784,51 3.474,15 2.678,72 60.719,09 

Občina Vodice 441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 

Občina Komenda 441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 574.552,93 400.580,18 42.709,53 117.847,22 

Občinski proračuni 574.552,93 400.580,18 42.709,53 117.847,22 

Občina Cerklje na Gorenjskem 204.156,75 128.480,17 17.873,75 52.033,95 

Občina Šenčur 108.132,01 80.540,10 6.971,45 18.473,90 

Mestna občina Kranj 62.984,57 44.015,13 4.792,87 12.700,81 

Občina Vodice 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 

Občina Komenda 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 11.970.057,94 568.486,76 172.172,41 3.052.410,59 

EU sredstva 6.132.320,09 90.356,41 69.668,51 1.579.191,28 

Državni proračun - MOP 1.082.174,13 15.945,26 12.294,44 278.680,80 

Občinski proračuni 4.755.563,72 462.185,09 90.209,46 1.194.538,51 

Informativni prikaz DDV 2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 

EU sredstva 0,00       

Državni proračun - MOP 0,00       

Občinski proračuni 2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 
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VIRI FINANCIRANJA ZA CELOTNO OBMOČJE 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 4.210.777,63 3.379.175,00 573.619,55 

Dogovor regij skupaj 2.665.843,27 2.139.355,70 363.158,55 

EU sredstva 2.265.966,79 1.818.452,35 308.684,75 

Državni proračun - MOP 399.876,48 320.903,35 54.473,80 

Dogovor regij - Gorenjska regija 1.729.129,23 1.387.636,90 235.553,25 

EU sredstva 1.469.759,87 1.179.491,37 200.220,25 

Državni proračun - MOP 259.369,36 208.145,53 35.333,00 

Dogovor regij - Osrednjeslovenska regija 936.714,04 751.718,80 127.605,30 

EU sredstva 796.206,92 638.960,98 108.464,50 

Državni proračun - MOP 140.507,12 112.757,82 19.140,80 

Občinski proračun skupaj  1.544.934,36 1.239.819,30 210.461,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 1.082.720,02 868.889,45 147.495,17 

Občina Šenčur 48.569,85 38.977,61 6.616,50 

Mestna občina Kranj 87.125,24 69.918,54 11.868,77 

Občina Vodice 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

Občina Komenda 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

Občinski proračuni 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 3.073,21 2.239,01 456,66 

Občina Šenčur 1.143,52 833,12 169,92 

Mestna občina Kranj 786,17 572,77 116,82 

Občina Vodice 1.072,05 781,05 159,30 

Občina Komenda 1.072,05 781,05 159,30 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 4.217.924,63 3.384.382,00 574.681,55 

EU sredstva 2.265.966,79 1.818.452,35 308.684,75 

Državni proračun - MOP 399.876,48 320.903,35 54.473,80 

Občinski proračuni 1.552.081,36 1.245.026,30 211.523,00 

Informativni prikaz DDV 927.943,42 744.564,05 126.429,93 

EU sredstva       

Državni proračun - MOP       

Občinski proračuni 927.943,42 744.564,05 126.429,93 

 

 

V prilogi 2 je razrez virov financiranja glede na nastanek strošek skupaj in po občinah. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI 

DELOVANJA INVESTICIJE  
 

 

Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe 

investicijskega projekta prikazujemo v okviru izvedene finančne analize projekta ter ekonomske analize projekta 

kot dela analize stroškov in koristi, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. 

 

 

13.1 Finančna analiza prihodkov in stroškov poslovanja 
 

Projekt je bil torej preučen iz vidika diskontiranih denarnih tokov, z uporabo inkrementalne metode (brez 

projekta in s projektom). Glede na to, da so končni upravičenci občine, ki pa bo infrastrukturo predale v 

upravljanje Komunali Kranj  d.o.o. smo konsolidirali postavke v bilancah uspeha za pitno vodo za potrebe 

projekta. Opazovalo se je diskontirani neto denarni tok oz. kumulativen neto denarni tok projekta, ki izkazuje ali 

je projekt finančno vzdržljiv oz. ali se s projektom ustvarja ustrezne in dovolj visoke prihodke, za kritje stroškov. 

Izračunani so bili glavni finančni kazalniki ter prispevek Skupnosti.  

Inkrementalni neto denarni tok se določijo na osnovi primerjave scenarija »s projektom« in »brez projekta. Ta 

pristop je pomemben za projekte, ki vključujejo širitev, nadgradnjo in posodobitev obstoječih sistemov.  

V našem primeru že obstaja vodovodni sistem na predmetnem področju. Scenarij »brez projekta« vključuje 

obstoječe stanje vodovodnega sistema  in vključuje obstoječe stroške in prihodke sistema, strošek investicije je 

v tem primeru 0, prav tako pa na sistem ne bo dodatnih priključenih prebivalcev na vodovodni sistem in 

optimizacija stroškov.  

 

Scenarij »s projektom« vključuje poleg obstoječih operativnih stroškov in prihodkov, tudi stroške investicije, 

dodatne obratovalne ter operativne stroške, ki bodo nastali s projektom ter izračun končnih prihodkov iz naslova 

oskrbe s pitno vodo.  

 

Ob tem se je upoštevalo sledeče predpostavke modela: 

• Analiza stroškov in koristi je bila narejena na osnovi priročnika za analizo stroškov in koristi 

investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-benefit Analysis of 

Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European 

Commission, December 2014) in skladno s prejetimi Metodološkimi predpostavkami za 

pripravo in pregled finančnih in ekonomskih analiz za operacije na PO MOP v finančni 

perspektivi 2014-2020 (št. 544-13/2017/170 z dne 26.2.2020). 

• Finančna analiza je bila narejena na osnovi podatkov iz obstoječe projektne dokumentacije, 

podatkov prejetih s strani naročnika in pa izvajalca javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo. 

• Finančna analiza scenarija »s projektom« vključuje izgradnjo projekta Oskrba  s pitno vodo na 

območju Zgornje Save – 1. sklop«. 

• Ekonomska doba investicije je bila ocenjena na 30 let, denarni tokovi v okviru modela pa so 

razporejeni med leta od 2018 do 2047. Čas gradnje je predviden med 2018 in 2023 letom. Polno 

redno delovanje (po končanih reklamacijah) je predvideno v letu 2024.  

• Za finančno analizo je bila uporabljena 4% diskontna stopnja v skladu z Priročnikom za analizo 

stroškov in koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-

benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 

2020; European Commission, December 2014) ter z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 

in 27/16). 
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• Vrednost investicije projekta, ki je bila upoštevana za izračun finančne stopnje primanjkljaja, 

vsebuje investicijsko vrednost v stalnih cenah in ne vsebuje DDV, prav tako so izključeni vsi 

nepredvideni stroški investicije. 

• Prihodki so bili izračunani na podlagi povprečnih predvidenih količin prodane pitne vode za 

celotno referenčno obdobje.  

• Nova cena oskrbe s pitno vodo, ki je bila upoštevana pri izračunu prihodkov zajema obstoječo 

ceno povečano za dodatno tarifo zaradi izvedbe projekta. Le ta zajema vse dodatne stroške 

delovanja na vodovodnem sistemu zaradi investicije, preračunano na 1 m3 prodane pitne vode. 

Nova cena omrežnine zajema obstoječo ceno omrežnine povečano za dodatno omrežnino iz 

naslova izvedbe projekta (v višini amortizacije novozgrajene infrastrukture). 

• Amortizacijske stopnje, ki so bile upoštevane so skladne s Uredbo o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 87/12 in 

109/12); 

• Pri izračunu finančnega preostanka vrednosti smo vključili diskontirano vrednost bodočega 

neto prihodka z metodo tehtane aritmetične sredine amortizacijskih stopenj.  

 

 

 Popravek cen zaradi inflacije 

 

 

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) so tekoče cene tiste cene, ki jih pričakujemo med izvajanjem investicije 

in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije). Praviloma so izračunane tako, da so stalne cene povečane za 

odstotek predvidene inflacije, kar je bilo upoštevano v okviru stikov z javnostjo, gradnjo čistilne naprave in ostalih 

administrativnih stroškov. U finančni in ekonomski analizi so bile upoštevane stalne cene. Popravek cen zaradi 

inflacije ni bil upoštevan. 

 
 

 Ekonomska doba projekta 

 

 

Pri določanju ekonomske dobe projekta je potrebno upoštevati denarne tokove v letu, v katerem nastanejo, in 

za določeno referenčno obdobje (ekonomsko dobo). Z ekonomsko dobo je potrebno zajeti največje možno število 

let, za katera je na voljo projekcija iz analize stroškov in koristi. Projektne napovedi je treba izdelati za obdobje, 

ki ustreza ekonomsko koristni življenjski dobi projekta in ki je dovolj dolgo, da še zajame verjetne dolgoročne 

vplive. Ekonomska doba se spreminja glede na vrsto investicije. Referenčni časovni horizont za sektor Oskrba z 

vodo in okolje, ki ga priporoča Komisija in temelji na mednarodno priznanih izkušnjah, je 30 let. 

 

V skladu z Izvedbeno uredba komisije (EU) 2015/207 se diskontirani neto prihodek operacije izračuna za 

referenčno obdobje 30 let za obdobje izvajanja operacije. V predmetnem projektu je del upravičenih stroškov 

investicije že nastal v letu 2018. Na osnovi tega je začetno leto operacije leto 2018, ki se konča z ekonomsko dobo 

30 let v letu 2047. 

 
 

 Obstoječi operativni stroški in prihodki oskrbe s pitno vodo 

 

Operativni prihodki in odhodki oz. stroški delovanja sistema javne oskrbe s pitno kar je predmet tega projekta, 

so povzeti po obstoječih podatkih upravljavca javne infrastrukture, to je javno podjetje Komunala Kranj, režijski 

obrat občine Komenda in JKP Vodice d.o.o.. Obstoječi podatki so del scenarija »brez projekta«. Obstoječe cene 
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in prihodki pokrivajo operativne stroške delovanja GJS in stroške amortizacije/omrežnino za javno infrastrukturo. 

Osnova za določitev stroškov so obstoječi odhodki in prihodki iz leta 2018. 

 

V nadaljevanju prikazujemo denarni tok za GJS oskrba s pitno vodo v okviru scenarija brez projekta v ekonomski 

dobi za posamezna leta. 

 

 

Tabela 13.1: Konsolidiran denarni tok za področje oskrbe s pitno vodo  - Komunala Sevnica d.o.o.  za ekonomsko 

dobo – scenarij brez projekta 

Postavka 2018 2024 2030 2040 2044 

Poslovni prihodki vodarina 2.779.740 2.779.740 2.779.740 2.779.740 2.779.740 

Prihodki od prodaje omrežnina 2.336.670 2.336.670 2.336.670 2.336.670 2.336.670 

Drugi prihodki - subvencije - storitev           

Drugi prihodki - subvencije - infrastruktura 0 0 0 0 0 

Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedokončnae 
proizvodnje           

Interni prihodki 22.013 22.013 22.013 22.013 22.013 

Finančni prihodki 6.474 6.474 6.474 6.474 6.474 

Drugi prihodki 123.018 123.018 123.018 123.018 123.018 

SKUPAJ PRIHODKI 5.267.914 5.267.914 5.267.914 5.267.914 5.267.914 

Stroški materiala in blaga 441.088 441.088 441.088 441.088 441.088 

Stroški storitev 973.682 973.682 973.682 973.682 973.682 

Najemnina infrast. Obje od občin 1.822.116 1.822.116 1.822.116 1.822.116 1.822.116 

Zavarovanje infrastrukture 13.965 13.965 13.965 13.965 13.965 

Stroški dela 734.718 734.718 734.718 734.718 734.718 

Odpisi vrednosti amortizacija 390.465 390.465 390.465 390.465 390.465 

Drugi poslovni odhodki 549.387 549.387 549.387 549.387 549.387 

Stroški internih storitev 79.436 79.436 79.436 79.436 79.436 

Finančni odhodki 985 985 985 985 985 

Drugi odhodki 0 0 0 0 0 

SKUPAJ ODHODKI 5.005.843 5.005.843 5.005.843 5.005.843 5.005.843 

Poslovni izid pred davki 262.072 262.072 262.072 262.072 262.072 

 

 
 Investicijski stroški projekta 

 
 

Celotna investicijska vrednost in opredelitev posameznih postavk je bila predstavljena v Poglavju 8.2  Investicijska 

vrednost. Celotna vrednost investicije, ki je bila upoštevana v okviru finančne analize je brez nepredvidenih del 

in DDV ter ocenjena na 10.742.434 EUR EUR. V spodnji tabeli prikazujemo posamezne vrednosti po delih 

investicije in pa razdelitev investicijskih stroškov po letih izgradnje glede na terminski plan. 

 

Tabela 13.2:  Investicijski stroški po letih brez nepredvidenih del – stalne cene 

Leto SKUPAJ 
Do leta 

2018 
2019 2020 2021 2022 

2023 

Investicijska in projektna 
dokumentacija 534.109 380.580 42.710 110.819 0 0 0 

Izvedba investicije 9.977.370 167.907 129.463 2.608.963 3.692.064 2.896.263 482.710 

Nakup zemljišč 20.000 20.000 0 0 0 0 0 

Projektantski nadzor 20.000 0 0 7.000 7.000 5.000 1.000 

Gradbeni nadzor 139.750 0 0 39.130 48.913 44.720 6.988 

Stiki z javnostjo 51.205 0 0 14.337 17.922 16.386 2.560 

SKUPAJ 10.742.434 568.487 172.172 2.780.250 3.765.899 2.962.368 493.258 
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 Strošek amortizacije 

 

Strošek amortizacije nove investicije je bil upoštevan v skladu z amortizacijskimi stopnjami določenimi v Uredbi 

o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 

87/12 in 109/12). Strošek amortizacije je bil upoštevan pri oblikovanju končnih prihodkov, v sami finančni analizi 

– denarnem toku, ki je osnova za izračun finančnih kazalnikov pa ni bil upoštevan. Pri določanju amortizacijskih 

postavk in stopenj se je dosledno upoštevalo priporočila Metodoloških predpostavk za pripravo in pregled 

finančnih in ekonomskih analiz za operacije na PO MOP v finančni perspektivi 2014-2020 (št. 544-13/2017/170 z 

dne 26.2.2020). 

 

Tabela 13.3:  Izračun letne amortizacijske stopnje  

Osnovno sredstvo Investicijska vrednost Amortizacijska stopnja 
Letni znesek 
amortizacije  

gradbena dela 6.541.110,37 2% 130.822 

strojna oprema 2.754.824,00 10% 275.482 

elektro oprema 681.435,70 10% 68.144 

Ostali stroški (projektna 
dokumentacija, nadzor) 693.858,93 2% 13.877 

SKUPAJ 10.671.229,00   488.325 

 

 

 

 Reinvestiranje kratkoročne opreme 

 

Investicijsko vzdrževanje kratkoročne opreme je bilo upoštevano v posameznih letih in sicer vezano za strojno 

ter električno opremo na objektih in znaša 3.436.260 EUR v ekonomski oz. referenčni dobi projekta. Stroški 

nadomestitve opreme so enaki nabavni vrednosti opreme in nastopijo po vsakokratnem poteku življenjske dobe 

določene vrste opreme. 

 

 

Tabela 13.4:  Prikaz reinvestiranja v opremo v ekonomski dobi  

Osnovno sredstvo 2033 2043 

strojna oprema 2.754.824 2.754.824 

elektro oprema 681.436 681.436 

SKUPAJ 3.436.260 3.436.260 

 

 
 Dodatni operativni stroški  

 

 

V nadaljevanju prikazujemo tabelo bodočih operativnih stroškov, ki bodo nastali zaradi izvedbe projekta kot 

posledica novih objektov na sistemu, obratovanja objekta za pripravo vode ter vzdrževanja dodatnih cevovodov. 

 

Osnova za določitev stroškov je strokovna ocena stroškov na podlagi izkušenj strokovnjakov – projektanta IEI. 

Celotni dodatni letni strošek obratovanja, vzdrževanja in pogona predvidene investicije je ocenjen na 78.729 

EUR/letno. Letni obratovalno vzdrževalni stroški nastopijo po izvedbi projekta to je v letu 2024. 
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Tabela 13.5:  Dodatni Obratovalni stroški na vodovodnem sistemu  

Stroški obratovanja in vzdrževanja novih objektov in prihranki 
Letni stroški 
po investiciji 

2024 

Vodohran Taber 5.280 5.280 

strošek električne energije 600 600 

naročnina za TK storitve 360 360 

redni pregledi vzdrževalcev 4.320 4.320 

Prihranki na cevovodih zaradi zmanjšanja okvar (ocena 10-12 okvar) -46.431 -46.431 

ocena  -46.431 -46.431 

Vodovodni odcepni jaški 27.300 23.400 

naročnina za TK storitve 4.680 4.680 

zamenjava akumulatorja (na 5 let) 3.900   

redni pregledi vzdrževalcev 18.720 18.720 

Objekt za pripravo vode 96.480 96.480 

Strošek električne energije 600 600 

Naročnina za TK storitve 360 360 

Strošek materiala 60.000 60.000 

Stroški dela 11.520 11.520 

Stroški analize pitne vode 24.000 24.000 

  82.629 78.729 

 
 

 Finančni preostanek vrednosti 

 

V preostalo vrednost smo vključili diskontirano vrednost bodočega neto prihodka z metodo tehtane aritmetične 

sredine amortizacijskih stopenj. Metoda je navedena v poglavju Case Study – Water and Waste Water 

Infrastructure – Guide to Cost – Benefit Analysis of Investment Projects (2014-2020) – stran 184. Pri izračunu 

smo prav tako upoštevali navodila Metodoloških predpostavk za pripravo in pregled finančnih in ekonomskih 

analiz za operacije na PO MOP v finančni perspektivi 2014-2020 (št. 544-13/2017/170 z dne 26.2.2020.)  

 

Za projekt je bila izračunana končna življenjska doba 37 let. Število let amortiziranja od leta 2024, ko se prične z 

amortizacijo iz naslova projekta, pa do konca ekonomske dobe v letu 2047 je 24 let. Iz izračuna tehtane 

aritmetične sredine za določitev dodatnega obdobja denarnih tokov po ekonomski dobi, ki je prikazan v spodnji 

tabeli , je razvidno, da znaša dodatna doba 13 let po preteku referenčne dobe projekta. 

 
Tabela 13.6:  Prikaz izračuna tehtane aritmetične sredine amortizacijskih stopenj in določitev dodatnih let po 

ekonomski dobi za potrebe  

Investicija  Vrednost Amortizacijska stopnja Število let Ponder 
Število 

let 

gradbena dela 6.541.110,37 2,00% 50 0,61 31 

strojna oprema 2.754.824,00 10,00% 10 0,26 3 

elektro oprema 681.435,70 10,00% 10 0,06 1 

Ostali stroški (projektna dokumentacija, 
nadzor) 693.858,93 2,00% 50 0,07 3 

SKUPAJ 10.671.229,00       37 

      
Ponderirana aritmetična sredina dobe trajanja = 37,00 

Število let amortiziranja osnovne investicije v ekonomski dobi = 24,00 

Dodatno število let po ekonomski dobi = 13,00 

 

 

Preostanek vrednosti se izračuna na osnovi diskontiranih neto prilivov in se ocenjuje na 2.160.519 EUR. 
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 Bodoči prihodki iz naslova oskrbe s pitno vodo 

 

 

Zaradi nove investicije v predmetnem projektu se bodo povečali prihodki iz naslova storitev GJS in omrežnine na 

področju oskrbe s pitno vodo. V okviru spodnje tabele so prikazani prihodki iz naslova storitev javne službe 

(obstoječe stanje in vpliv dodatne investicije), prav tako so prikazani prihodki iz naslova omrežnine in pa prihodki 

iz naslova omrežnine zaradi nove investicije, kjer pa je bil strošek amortizacije upoštevana 100% v prihodkih  

 

V nadaljevanju inkrementalno prikazujemo konsolidiran izkaz denarnega toka dejavnosti oskrbe s pitno vodo po 

posameznih letih referenčnega obdobja (prikaz gibanja tokov za vsako posamezno leto referenčne dobe je 

razviden iz Priloge 3) iz katerega so razvidni dodatni prihodki iz naslova predmetnega projekta.  

 

 

Tabela 13.7: Konsolidirana bilanca denarnih tokov za predmetni projekt  – - inkrementalni pristop (z – brez scenarija) 

Postavka 2024 2030 2040 2047 

POSLOVNI PRILIVI  444.973 567.055 567.055 567.055 

Poslovni prihodki 78.729 78.729 78.729 78.729 

Prihodki od prodaje omrežnina 366.244 488.325 488.325 488.325 

Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 

Drugi prihodki - subvencije - infrastruktura 0 0 0 0 

Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedokončnae 
proizvodnje 0 0 0 0 

Interni prihodki 0 0 0 0 

Finančni prihodki 0 0 0 0 

Drugi prihodki 0 0 0 0 

PREOSTANEK VREDNOSTI 0 0 0 2.160.519 

SKUPAJ PRILIVI 444.973 567.055 567.055 2.727.574 

POSLOVNI ODLIVI 78.729 78.729 78.729 78.729 

Stroški materiala in blaga 14.769 14.769 14.769 14.769 

Stroški storitev 52.440 52.440 52.440 52.440 

Najemnina infrast. Obje od občin 0 0 0 0 

Zavarovanje infrastrukture 0 0 0 0 

Stroški dela 11.520 11.520 11.520 11.520 

Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 

Stroški internih storitev 0 0 0 0 

Finančni odhodki 0 0 0 0 

Drugi odhodki 0 0 0 0 

INVESTICIJSKI ODTOKI 0 0 0 0 

Investicijska, projektna dokumentacija in ostali stroški         

Izvedba investicije         

Nakup zemljišč         

Projektantski nadzor         

Gradbeni nadzor         

Stiki z javnostjo     
BODOČE REINVESTIRANJE OPREME 0 0 0 0 

Bodoče reinvestiranje opreme 0 0 0 0 

SKUPAJ ODLIVI  78.729 78.729 78.729 78.729 

NETO DENARNI TOK  366.244 488.325 488.325 2.648.844 
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13.2 Ekonomska analiza 

 
 
Kot je določeno v členu 101(1)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013, mora biti v Analizo stroškov in koristi vključena 

ekonomska analiza. Ekonomska analiza je analiza, ki se izvede z uporabo ekonomskih vrednosti in odraža socialne 

oportunitetne stroške blaga in storitev. 

 

Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, 

donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim 

finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, 

ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe. Denarni tokovi iz 

finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize. 

 

Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je posledično upravičena 

do sofinanciranja s strani EU skladov. Zato je potrebno, da: 

• koristi presegajo stroške projekta, 

• sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov. 

 

Izpolnjenost pogojev se vidi s pomočjo naslednjih izračunanih kazalnikov gospodarske uspešnosti: 

• Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je glavni referenčni kazalnik za ocenjevanje 

projekta. Opredeljena je kot razlika med diskontiranimi skupnimi socialnimi koristmi in stroški. 

Da bi bil projekt sprejemljiv z ekonomskega vidika, bi morala biti ekonomska neto sedanja 

vrednost projekta pozitivna (ENSV>0), kar dokazuje, da bo projekt koristen za družbo v dani 

regiji ali državi, ker njegove koristi presegajo stroške, in bi se projekt zato moral izvesti. 

• Ekonomska stopnja donosa (ESD) je interna stopnja donosa, izračunana z uporabo ekonomskih 

vrednosti, in izraža socialno-ekonomsko donosnost projekta. 

Ekonomska stopnja donosa bi morala biti večja od socialne diskontne stopnje (ESD > SDS), da 

se upraviči podpora EU za projekt. 

• Razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (K/S) je opredeljen kot neto sedanja 

vrednost koristi projekta, deljena z neto sedanjo vrednostjo stroškov projekta. 

Razmerje med koristmi in stroški bi moralo biti večje od ena (K/S > 1), da se upraviči podpora 

EU projektu. 

 

Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta  z določanjem dodatnih koristi, ki jih bo 

povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih, socialnih in okoljskih vplivov. 

Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ti vplivi pa so največkrat povezani z razvojem. 

 

 

 
 Predpostavke ekonomske analize 

 

Pri ekonomski analizi se je izhajalo iz finančne analize in uporabilo standardno metodologijo diskontiranega 

denarnega toka. 

 

Glavne predpostavke modela so: 

• upoštevane so bile vse predpostavke iz finančne analize (razen diskontne stopnje in ostanka vrednosti), 

• za ekonomsko analizo je bila upoštevana 5,0% socialna diskontna stopnja,  
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• finančni stroški so preoblikovani v ekonomske s konverzijskimi faktorji. Za standardni konverzijski faktor 

je bila upoštevana vrednost faktorja 1.Za korekcijski fakor za sive plače je bil upoštevan faktor v višini 

0,58 in korekcijski faktor za opremo v višini 0,66. 

 

Sive plače  SW = W * (1 - t) * (1 - u) 

FW = Povp. mesečna neto plača za občine (junij 2018) 1.142 

u = stopnja nezaposlenosti (junij 2019) 4,6% 

t = plaćila (socialna varnost) v % 44,2% 

W = FW*(1-u)*(1-t) 666,55 

SW 0,58 

 

i = 15% 

DDV 22% 

CF za opremo= (1-i)*(1-DDV) 0,66 

 

Pri določanju ekonomskih kazalcev so bile potrebne sledeče prilagoditve: 

• Davčni popravki: posredne davke (DDV), subvencije in čiste transferje (npr. plačila za socialno 

varnost) se je v ekonomski analizi odštelo. 

• Popravki zaradi eksternalij (zunanji učinki): nekateri učinki projekta lahko vplivajo na druge 

poslovne subjekte, ki ne prejemajo nadomestil. Ti učinki so lahko pozitivni ali negativni. Ker za 

eksternalije ni denarnih nadomestil, te tudi niso vključene v analizo in jih je potrebno oceniti in 

ovrednotiti. 

Trg računovodskih fiktivnih (popravljenih) cen: poleg izkrivljanja davkov in zunanjih učinkov lahko tudi drugi 

dejavniki prispevajo k odmiku cen od konkurenčnega tržnega (tj. učinkovitega) ravnotežja to so: monopolne 

ureditve, trgovinske ureditve, ureditev dela, nepopolne informacije itd. V vseh teh primerih so opazovane tržne 

(tj. finančne) cene zavajajoče, namesto njih je potrebno uporabiti računovodske (fiktivne) cene, ki odražajo 

oportunitetne stroške vložkov in pripravljenost potrošnikov za plačilo v primeru donosa. Računovodske cene se 

izračunajo z uporabo konverzijskih faktorjev za finančne cene. 

 

 

 Ekonomski preostanek vrednosti 

 

 

V preostalo vrednost smo vključili diskontirano vrednost bodočega neto prihodka z metodo tehtane aritmetične 

sredine amortizacijskih stopenj. Za projekt je bila izračunana končna življenjska doba 37 let, kar pomeni še 

dodatnih 13 let po ekonomski dobi projekta glede na tehtano amortizacijsko stopnjo gradenj. Ekonomski 

preostanek vrednosti se izračuna na osnovi diskontiranih neto prilivov se ocenjuje na 25.048.081 EUR. 
 

 

 Ekonomske koristi projekta 

 

Ekonomske koristi projekta so: 

• Izboljšana kvaliteta pitne vode na vodovodnem sistemu. 

Korist, ki jo bodo imeli vsi obstoječi priključeni prebivalci na območju oskrbe Krvavškega vodovod, ki 

jo bo pokrival objekt za pripravo vode, je izračunana z metodologijo pripravljenosti plačati za 

zdravstveno ustrezno pitno vodo (WTP) skladno s priporočili poglavja 4.1.7.3 Vodiča analize stroškov 

in koristi za investicijske projekta (Evropska komisija, december 2014 - Guide to Cost-benefit Analysis 

of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European 

Commission, December 2014). WTP smo ocenili v višini stroška za nakup litra ustekleničene pitne 
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vode. Ob tem smo upoštevali, da v povprečju prebivalec obravnavanega območja kupi cca. 1 l pitne 

vode dnevno. Korist se je izračunala za 29.234 prebivalcev obravnavanega območja. 

• Učinek podnebnih sprememb 

Le ta ima pri predmetnem projektu negativen vpliv na eksternalije. Na osnovi analize podnebnih 

sprememb smo ugotovili, da se bodo ustvarjali dodatni toplogredni plini zaradi izvedbe projekta. Pri 

definiranju koristi smo upoštevali priporočila Vodiča analize stroškov in koristi za investicijske 

projekta (Evropska komisija, december 2014 - Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, 

Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European Commission, December 2014) in 

sicer strošek CO2 je bil upoštevan 45 EUR na začetku projektu, v nadaljevanju pa raste do 107 EUR do 

leta 2047. 

 

 
Vir: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf 

 

Za konverzijo investicijskih stroškov in operativnih stroškov iz tržnih cen v ekonomske cene, kar vpliva na 

razvrstitev stroškov projekta v drugačne kategorije, ki so navedene spodaj in ki zahtevajo posebno ovrednotenje: 

• Izdelki namenjeni prodaji: kategorija vsebuje izdelke in storitve, ki so namenjeni domači 

uporabi in so lahko ovrednoteni na podlagi svetovnih cen. V primeru odprte ekonomije z 

internacionalnimi javnimi naročili opreme, materiala in storitev ta kategorija običajno 

pokriva večino stroškov projekta. Posebna konverzija oz popravek ni potrebna, saj so tržne 

cene posledica ekonomskih cen.  

• Izdelki, ki niso namenjeni prodaji: kategorija vsebuje izdelke in storitve, ki so namenjeni 

domači uporabi, npr. transport za domačo uporabo, gradnja, surovine, poraba vode in 

elektrike. Konverzija oz. popravek iz finančnih v ekonomske cene je običajno narejen preko 

standardnega pretvornega faktorja (Standard Conversion Factor (SCF). SCF je običajno 

izračunan na podlagi povprečnih razlik med domačimi in internacionalnimi cenami (FOB in 

CI cene) glede na prodajne tarife in ovire. Vrednosti SCF mora biti oz. se predvideva da je 

blizu 1 in zato se predvideva da je 1, razen če ni drugače upravičeno. 

• Kvalificirana delovna sila: kategorija vsebuje stroške delovne sile, ki predstavlja redek vir in 

je posledično praviloma denarno ovrednoten glede na oportunitetne stroške. Popravek ni 

potreben saj tržne cene odsevajo od ekonomskih.  

• Nekvalificirana delovna sila: kategorija vsebuje stroške delovne sile kot presežek (v smislu 

brezposelnosti) in je posledično neprimerno denarno ovrednoten.  

• Popravek je oportunitetni strošek, ki predstavlja zmnožek finančnih stroškov nekvalificirane 

delovne sile s tako imenovanim senčnim faktorjem plač (Shadow Wage Rate Factor (SWRF), 

ki je računan kot (1-u)*(1-t), kjer je u regionalna brezposelnost in t stopnja socialne varnosti 

in pomembnejših davkov v stroških dela. SWRF je v praksi prikazan kot pozitiven vpliv na 

projekt v regiji z visoko brezposelnostjo, saj SWRF (vedno manjši od 1) pomanjšuje 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf


OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP) 

S t r a n  106 | 125 

 

naraščanje brezposelnosti in posledično zmanjšuje ekonomske stroške in povečuje 

ekonomsko stopnjo donosa. 

• Transferna plačila: kategorija vsebuje posredne davke (DDV), subvencije in čista transferna 

plačila, ki so vključena v tržne cen in so uporabljene za ocenitev stroškov projekta. Vsi ti 

stroški morajo biti izključeni za namene ekonomske analize.  

 

 

 Rezultati ekonomske analize 

 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna (27.760.371 EUR), kar pomeni, da je družba 

(regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi 

ekonomska interna stopnja donosa, ki je v primeru projekta 18,55% in je nad ekonomsko diskontirano stopnjo 

(5%). Prav tako kazalnik koristi glede na stroške znaša 3,06 in potrjuje upravičenost iz ekonomskega vidika, saj 

njegova vrednost presega 1. 

 

 
Tabela 13.8:  Rezultati ekonomske analize 

Ekonomski kazalnik   

Diskontna stopnja 5% 

Neto sedanja vrednost (EUR) 27.760.371  

Interna stopnja donosa (IRR) 18,55% 

Razmerje me koristi in stroški 3,06 
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 

UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI 
 

 

Projekt ustvarja koristi, ki jih je mogoče monetarizirati in so prikazane v okviru ekonomske analize v poglavju 

13.2.3.  

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

• povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na 

večjo rast oziroma ohranjanje prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter 

zaposlovanja na področjih, ki že imajo urejeno oskrbo s pitno vodo, kot na tistih, ki bodo 

urejena z izvedbo investicije; 

• ohranjanje naravnih virov – vodnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek 

predvsem na turizem in počutje prebivalcev. 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

• z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj občin, saj bo z ureditvijo osnovne 

infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti, prav tako pa bo projekt doprinesel k 

specializaciji regije, 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 

• izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja 

potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nezanesljive obstoječe oskrbe s 

pitno vodo. 

 

 

14.1 Finančna in ekonomska presoja upravičenosti z izračunom kazalnikov po statični in 

dinamični metodi 

 

Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma metode ne upoštevajo 

komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. Za statične kazalnike se je 

uporabila doba vračanja investicijskih sredstev (DV).  

 

Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja 

sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. 

 
Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno 

preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki so v nadaljevanju prikazani izračuni: 

• finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti (FNPV/C, ENPV, 

• finančna relativna neto sedanja vrednost (FrNPV), 

• finančne in ekonomske interne stopnje donosnosti (FRR/C, ERR), 

• razmerje med koristmi in stroški (B/Cratio). 

 

Za izračun finančnih kazalnikov se je upoštevalo prej navedene predpostavke finančnega modela (glej poglavje 

13.1).  

 

Za izračun ekonomskih kazalnikov se je upoštevalo koristi, ki so definirane v poglavju 13.2.3. ter predpostavke 

modela ekonomske analize (glej poglavje 13.2). 
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 Doba vračanja naložbe 

 

 

Pri izračunu dobe vračanja za varianto »z investicijo« smo upoštevali investicijske stroške brez nepredvidenih del 

in DDV) in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. 

 

Tabela 14.1: Doba vračanja naložbe 

 
Finančna analiza Ekonomska analiza 

Doba vračanja 22 let 7 let 

 

 

 Neto sedanja vrednost 

 

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. 

kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe. Pozitivna 

neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in 

vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna.  

 

Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti (FNPV/C) se je upoštevalo investicijske stroške v stalnih cenah brez 

DDV in brez nepredvidenih del ter neto prilive za obdobje do leta 2047. Pri izračunu se je uporabilo 4,0 % 

diskontno stopnjo. Le-ta je bila za ekonomsko analizo višja in sicer v višini 5,0 % v skladu z Metodološkim 

dokumentom EU (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects, Dec. 2014). Pri ekonomski analizi so prav 

tako upoštevani zneski brez DDV-ja. 

 

Tabela 14.2: Neto sedanja vrednost 

 
Finančna analiza Ekonomska analiza 

Neto sedanja vrednost (EUR) -6.071.172 27.760.371 

 

Tabela prikazuje, da je pri upoštevanju 4,0 % diskontne stopnje pri varianti »z investicijo« finančna neto sedanja 

vrednost negativna. Ekonomska analiza je pokazala, da je ob upoštevanju družbenih koristi projekta neto sedanja 

vrednost variante »z investicijo« pozitivna. Rezultat se lahko interpretira tudi na način, da je potrebna dodatna 

pomoč z vidika sofinanciranja s strani EU, saj projekt prinaša visoke koristi za družbo medtem, ko je s 

prihodkovnega vidika projekt nedonosen. 

 

 

 Interna stopnja donosa naložbe 

 

Interna stopnja donosa naložbe je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov 

investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. 

 

Pri izračunu finančne in ekonomske stopnje donosnosti (FRR/C) se je upoštevalo investicijske stroške brez DDV 

in brez nepredvidenih del ter neto prilive za obdobje do 2047. 

 

Tabela 14.3: Stopnja donosa naložbe 

  
Finančna analiza Ekonomska analiza 

Stopnja donosa naložbe (%) -2,58% 18,55% 
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Iz tabele je razvidno da je finančna stopnja donosnosti negativna, saj naložba kot taka ne ustvarja dobička. 

Ekonomska analiza ter rezultat kazalnika kaže na to, da je ob upoštevanju družbenih koristi dosežena visoka 

stopnja donosa investicije. 

 

 

 Količnik relativne koristnosti 

 

Pri finančni analizi je del rezultata finančni količnik relativne koristnosti, ki pove kolikšen je neto donos na enoto 

investicijskih stroškov. V primeru predmetnega projekta je donos manjši od pričakovanega, saj je količnik manjši 

od 1. 

 

Pri ekonomski analizi predstavlja količnik razmerje med stroški in koristmi projekta. Projekt je sprejemljiv kadar 

je količnik večji od 1, saj to predstavlja da so družbene koristi večje od stroškov, ki jih projekta povzroča. 

 

Tabela 14.4: Količnik relativne koristnosti naložbe 

  
Finančna analiza Ekonomska analiza 

Količnik relativne koristnosti  -0,6 2,8 
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15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJ 
 

 

15.1 Analiza občutljivosti  

 

Namen analize občutljivosti je izbrati »kritične« spremenljivke in parametre modela, to je tiste pozitivne ali 

negativne spremembe, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost v primerjavi z vrednostmi, ki kažejo najboljše 

rezultate v izhodiščnem primeru in povzročijo najrazličnejše spremembe teh parametrov. Merila, ki se privzamejo 

za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta, zato se le-te izbirajo za 

vsak primer posebej. »Kritične spremenljivke« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) 

povzroči zvišanje na ustrezno 1-odstotno spremembo osnovne vrednosti neto sedanje vrednosti. 

 

Analiza občutljivosti je narejena v treh korakih: 

 

1. Opredelitev spremenljivk, ki se uporabijo pri izračunu outputov in inputov v finančni in ekonomski 

analizi: 

Za projekt smo preučili naslednje spremenljivke: 

• Sprememba prihodkov 

• Sprememba operativnih stroškov 

• Sprememba investicije 

Vpliv teh sprememb smo analizirali na intervalu med -1 % in +1 %.  

 
Tabela 15.1: Analiza občutljivosti na finančno neto sedanjo vrednost (FNPV/C) 

Značilne spremenljivke 

Finančna neto sedanja vrednost (FNPV/C) - 
donosnost investicije 

ODMIKI 

izračun 
kazalnika brez 

sprememb 

1% povečanje 
spremenljivke 

1% 
zmanjšanje 

spremenljivke 

1% povečanje 
spremenljivke 

1% zmanjšanje 
spremenljivke 

Sprememba prihodkov -6.071.172 -5.997.564 -6.144.779 -1,2% -1,2% 

Sprememba obratovalnih stroškov -6.071.172 -6.081.118 -6.061.225 0,2% -0,2% 

Sprememba investicije -6.071.172 -6.163.018 -5.979.325 1,5% -1,5% 

 

 
Tabela 15.2: Analiza občutljivosti na ekonomsko neto sedanjo vrednost (ENPV/C) 

Značilne spremenljivke 

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) ODMIKI 
izračun 

kazalnika brez 
sprememb 

1% povečanje 
spremenljivke 

1% zmanjšanje 
spremenljivke 

1% povečanje 
spremenljivke 

1% zmanjšanje 
spremenljivke 

Sprememba prihodkov 27.760.371 28.108.789 27.411.952 1,26% -1,26% 

Sprememba obratovalnih stroškov 27.760.371 27.751.361 27.769.380 0,03% 0,03% 

Sprememba investicije 27.760.371 27.662.680 27.858.062 -0,35% 0,35% 

 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da ima najbolj značilni vpliv na spremembo finančne neto sedanje vrednosti projekta 

sprememba prihodkov in sprememba investicije. Pri vplivu na ekonomsko neto sedanjo vrednost pa ima značajen 

vpliv sprememba ekonomskih koristi. 
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2. Rezultati, prikazani v spodnji tabeli, opredeljujejo kritične spremenljivke v tem projektu 

Kritične spremenljivke so opredeljene kot tiste katerih 1% sprememba spremenljivke se odraža v več kot 

1% spremembi finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti. 

 
Tabela 15.3: Opredelitev kritičnih spremenljivk na strani finančne in ekonomske analize 

 
Značilne spremenljivke 

1% povečanje 
spremenljivke 

1% zmanjšanje 
spremenljivke 

Kritična 
spremenljivka 

FNPV/C 

Sprememba prihodkov -1,2% -1,2% DA 

Sprememba obratovalnih stroškov 0,2% -0,2% NE 

Sprememba investicije 1,5% -1,5% DA 

ENPV 

Sprememba prihodkov 1,26% -1,26% DA 

Sprememba obratovalnih stroškov 0,03% 0,03% NE 

Sprememba investicije -0,35% 0,35% NE 

 
Iz prikaza tabele je razvidno, da ima projekt dve kritični spremenljivki in sicer investicijsko vrednost in prihodki 

pri finančni neto sedanji vrednosti in eno kritično spremenljivko - spremembo koristi pri ekonomski neto sedanji 

vrednosti.  

 

3. Izračun mejnih vrednosti za kritične spremenljivke 

Ključne/kritične spremenljivke zahtevajo kalkulacijo spremenjenih vrednosti, ki so maksimalne variacije (v 

odstotkih) ključnih spremenljivk, tik preden finančna in/ali ekonomska neto sedanja vrednost postaneta 

negativni. V spodnji tabeli je prikaz mejnih vrednosti kritičnih spremenljivk. 

 
Tabela 15.4: Mejne vrednosti kritičnih spremenljivk 

 Značilne spremenljivke Mejne vrednosti 

FNPV/C Sprememba investicije 
66% zmanjšanje investicije bi bilo potrebno, da bi bil 

FNPV pozitiven 

FNPV/C Sprememba prihodkov 
82,5% povečanje prihodkov bi bilo potrebno, da bi bil 

FNPV pozitiven 

ENPV Sprememba koristi 
79,7% zmanjšanje koristi  bi bilo potrebno, da bi bil 

ENPV negativen 

 
 
Pri izračunu mejnih vrednosti smo ugotovili, da privede do pozitivne finančne neto sedanja vrednosti 66% 

zmanjšanje investicijske vrednosti oziroma 82,5% povečanje prihodkov. Do negativne ekonomske vrednosti 

privede 79,7% zmanjšanje koristi.  Glede vrednosti investicijskih stroškov se ne pričakuje večjih variacij končne 

vrednosti, saj so ocene vrednosti investicij ocenjene na osnovi primerljivih tržnih vrednosti.  

 
 

15.2 Analiza tveganja 

 
 
Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih dogodkov ter možne 

posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v 

naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko predvidljiva. 

 

Analiza tveganja temelji na analizi občutljivosti in vključuje kritične spremenljivke. V našem primeru smo pripravili 

analizo tveganja za kritične spremenljivke: 

➢ Sprememba investicijskih vrednosti in prihodkov ter vpliv na FNPV/C  

➢ Sprememba koristi in vpliv na ENPV 

 

Za analizo tveganja je bila uporabljena Monte Carlo metoda. Metoda vsebuje določanje naključnih vrednosti za 

vse ključne spremenljivke simultano (predvideva se, da je normalna porazdelitev med maksimalno in minimalno 
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možno vrednostjo) ob čim večjem številu ponovitev, z namenom da bi se pridobilo verjetnost nastanka vsakega 

od indikatorjev donosnosti. Vsak ta indikator donosnosti je prikazan kot sredina in standardni odklon vrednosti, 

dobljeno po vseh ponovitvah. Pri analizi tveganja po metodi Monte Carlo, smo upoštevali 10.000 interakcij, 

opravljena je bila 1 simulacija.  

 

Rezultati Monte Carlo analize v primeru opazovanja spremembe kritičnih spremenljivk na finančno in ekonomsko 

neto sedanjo vrednost v EUR so: 

• Za projekt obstaja 90% verjetnost, da bo finančna neto sedanja vrednost donosnost projekta med -6,927 

mio EUR in -5,218 mio EUR. 

• Za projekt obstaja 90% verjetnost, da bo ekonomska neto sedanja vrednost donosnost projekta med 

26,9 mio EUR in 28,59 mio EUR. 

 
Slika 15.1:  Porazdelitev FNPV/C in ENPV 

  
 

 

 

 
Glede na porazdelitev investicijskih stroškov, je na podlagi temeljite analize tveganja možno zaključiti, da ni večjih 

vplivov na finančno in ekonomsko neto sedanjo vrednost, kar dodatno potrdi, da značilna spremenljivka modela 

ne predstavlja kritične spremenljivke z vidika tveganja in občutljivosti. 
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 

 

Predmet projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« je zagotovitev dolgoročne varne, 

kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin: Cerklje na Gorenjskem, del Kranja, del Šenčurja, 

Komende, Vodice, ki predstavlja zaključeno celoto, saj vsebuje izboljšanje stanje obstoječih vodnih virov, 

hidravlično izboljšavo cevovodov s pripadajočimi objekti, tako da bo zagotovljena celovitost vodooskrbe po 

zaključku projekta. 

Projekt obsega rekonstrukcijo in gradnjo vodovodov in pripadajočih objektov. Projekt obsega: 

• gradnjo primarnih in sekundarnih kanalov v dolžini 24.381 m  cevovodov, 

• ureditev zajetja A in vodohrana, 

• gradnjo objekta za pripravo pitne vode, 

• gradnjo vodohrana Taber, 

• rekonstrukcijo vodohrana Grad in 

• gradnjo 10 vodovodnih vozlišč. 

 

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1.sklop)« sledi specifičnemu cilju Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje 

okolja in biotske raznovrstnosti« (podrobneje obravnavano v poglavju 3.1 Cilji projekta) in sicer: 

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 

Celotna vrednost investicije brez DDV je ocenjena na 11.970.057,94 EUR. Upravičeni stroški predstavljajo 

11.395.505,01 EUR preostali del pa so neupravičeni stroški v višini 554.108,93 EUR. DDV v višini 22% je prikazan 

samo informativno, ker je DDV povračljiv v celoti.  

V okviru dogovorov za razvoj Gorenjske razvojne regije je bilo tako občinam Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in 

MOM dodeljeno 4.679.492,22 EUR, v okviru dogovorov za razvoj Osrednjeslovenske regije je bilo projektu za 

občini Vodice in Komenda dodeljena sredstva v višini 2.535.002,00 EUR. Celoten znesek v skladu z dogovori regij 

je tako 7.214.494,22 EUR za predmetni projekt. Preostanek upravičenih stroškov bo pokrit iz občinskih 

proračunov in sicer v višini 4.181.010,79 EUR.  

Neupravičene stroške v višini 574.552,93 EUR bodo financirale občine upravičenke. Davek na dodano vrednost 

ne predstavlja stroška investicije saj si ga bodo občine povrnile v celoti v skladu z Zakonom o davku na dodano 

vrednost. V naslednji tabeli prikazujemo dinamiko virov financiranja skupaj za projekt, ter razdeljeno po regijah 

in občinah upravičenkah. 
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PRILOGE: 

1. INVESTICIJSKI STROŠKI PO AKTIVNOSTIH IN RAZDELITEV MED OBČINAMI (tekoče cene – EUR) 

  Posamezna postavka  Celotna ocenjena vrednost (EUR) 
Upravičeni 

stroški 
Neupravičeni 

stroški 
Do leta 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

I Investicijska, projektna dokumentacija in ostale storitve 554.108,93 0,00 554.108,93 400.580,18 42.709,53 110.819,22 0,00 0,00   

a Načrti in druga projektna dokumentacija  493.146,13   493.146,13 379.561,46 38.554,67 75.030,00       

b Investicijski nadzor 5.490,06   5.490,06 1.018,72 4.154,86 316,48       

c Nakup zemljišča 20.000,00   20.000,00 20.000,00 0,00 0,00       

d Druge storitve in dokumentacija 35.472,74   35.472,74 0,00 0,00 35.472,74       

1 Gorenjska regija 360.962,53 0,00 360.962,53 253.035,40 29.638,07 78.289,06 0,00 0,00   

a Občina Cerklje na Gorenjskem 195.365,83   195.365,83 128.480,17 17.873,75 49.011,91       

b Mestna občina Kranj 60.735,73   60.735,73 44.015,13 4.792,87 11.927,73       

c Občina Šenčur 104.860,97   104.860,97 80.540,10 6.971,45 17.349,42       

2 Osrednjeslovenksa regija 193.146,40 0,00 193.146,40 147.544,78 13.071,46 32.530,16 0,00 0,00   

a Občina Komenda 96.573,20   96.573,20 73.772,39 6.535,73 16.265,08       

b Občina Vodice 96.573,20   96.573,20 73.772,39 6.535,73 16.265,08       

II Izvedba investicije 11.204.550,01 11.204.550,01 0,00 167.906,57 129.462,88 2.881.095,97 4.143.943,39 3.318.069,40 564.071,80 

1 Izvedba še potrebne investicije 10.881.388,75 10.881.388,75 0,00 0,00 0,00 2.878.769,21 4.120.478,34 3.318.069,40 564.071,80 

a Objekt za pripravo pitne vode 2.761.649,00 2.761.649,00       730.619,07 1.045.759,43 842.111,54 143.158,96 

b Vodohran Taber 800 m3 783.253,69 783.253,69       207.216,80 296.596,32 238.838,09 40.602,48 

c Vododovni objekt zahjetje A in vodohran 116.181,94 116.181,94       30.736,98 43.994,86 35.427,44 6.022,66 

d Rekonstrukcija vodohrana Grad 61.478,92 61.478,92       16.264,80 23.280,35 18.746,81 3.186,96 

e Cevovodi  5.358.112,99 5.358.112,99       1.417.536,96 2.028.967,90 1.633.853,10 277.755,03 

  Linija 0 - DN 350 900.789,08 900.789,08       238.311,85 341.103,69 274.678,24 46.695,30 

  Linija A - DN300 1.596.658,69 1.596.658,69       422.410,41 604.610,10 486.870,24 82.767,94 

  Linija B - DN 200 385.267,88 385.267,88       101.926,08 145.890,20 117.480,00 19.971,60 

  Linija C - DN 300 1.003.387,15 1.003.387,15       265.455,09 379.954,72 305.963,54 52.013,80 

  Linija C - DN 200 1.221.176,21 1.221.176,21       323.073,14 462.425,36 372.374,11 63.303,60 

  Linija C - DN 100 154.762,92 154.762,92       40.943,92 58.604,40 47.191,97 8.022,63 

  Sekundarni vodovod Pšata - DN100 96.071,05 96.071,05       25.416,46 36.379,43 29.295,01 4.980,15 

d Odcepni jaški 811.495,06 811.495,06       214.688,31 307.290,54 247.449,75 42.066,46 

e Nepredvidena dela 10% 989.217,15 989.217,15 0,00 0,00 0,00 261.706,29 374.588,94 301.642,67 51.279,25 

1 Gorenjska regija 7.616.972,13 7.616.972,13 0,00 0,00 0,00 2.015.138,45 2.884.334,84 2.322.648,58 394.850,26 

a Občina Cerklje na Gorenjskem 4.678.997,16 4.678.997,16 0,00 0,00 0,00 1.237.870,76 1.771.805,69 1.426.769,84 242.550,87 

b Mestna občina Kranj 1.196.952,76 1.196.952,76 0,00 0,00 0,00 316.664,61 453.252,62 364.987,63 62.047,90 

c Občina Šenčur 1.741.022,20 1.741.022,20 0,00 0,00 0,00 460.603,07 659.276,53 530.891,10 90.251,49 

2 Osrednjeslovenksa regija 3.264.416,63 3.264.416,63 0,00 0,00 0,00 863.630,76 1.236.143,50 995.420,82 169.221,54 

a Občina Komenda 1.632.208,31 1.632.208,31 0,00 0,00 0,00 431.815,38 618.071,75 497.710,41 84.610,77 

b Občina Vodice 1.632.208,31 1.632.208,31 0,00 0,00 0,00 431.815,38 618.071,75 497.710,41 84.610,77 

2 Izvedba investicije - v teku 323.161,26 323.161,26 0,00 167.906,57 129.462,88 2.326,76 23.465,05 0,00 0,00 

a Izgradnja kanalizacije Grad in ostale kom infr  88.510,72 88.510,72   88.510,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostala kom infr 90.498,28 90.498,28   79.395,85 2.052,60 0,00 9.049,83 0,00 0,00 

c 
Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture 

144.152,26 144.152,26   0,00 127.410,28 2.326,76 14.415,22 0,00 0,00 

1 Gorenjska regija 226.212,88 226.212,88 0,00 117.534,60 90.624,02 1.628,73 16.425,54 0,00   

a Občina Cerklje na Gorenjskem 138.959,34 138.959,34   72.199,83 55.669,04 1.000,51 10.089,97 0,00 0,00 

b Mestna občina Kranj 35.547,74 35.547,74   18.469,72 14.240,92 255,94 2.581,16 0,00 0,00 

c Občina Šenčur 51.705,80 51.705,80   26.865,05 20.714,06 372,28 3.754,41 0,00 0,00 

2 Osrednjeslovenksa regija 96.948,38 96.948,38 0,00 50.371,97 38.838,86 698,03 7.039,52 0,00   

a Občina Komenda 48.474,19 48.474,19   25.185,99 19.419,43 349,01 3.519,76 0,00 0,00 

b Občina Vodice 48.474,19 48.474,19   25.185,99 19.419,43 349,01 3.519,76 0,00 0,00 

III Projektantski nadzor 20.444,00   20.444,00     7.028,00 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

1 Gorenjska regija 14.310,80 0,00 14.310,80 0,00 0,00 4.919,60 5.002,90 3.644,90 743,40 
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  Posamezna postavka  Celotna ocenjena vrednost (EUR) 
Upravičeni 

stroški 
Neupravičeni 

stroški 
Do leta 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

a Občina Cerklje na Gorenjskem 8.790,92 0,00 8.790,92 0,00 0,00 3.022,04 3.073,21 2.239,01 456,66 

b Mestna občina Kranj 2.248,84 0,00 2.248,84 0,00 0,00 773,08 786,17 572,77 116,82 

c Občina Šenčur 3.271,04 0,00 3.271,04 0,00 0,00 1.124,48 1.143,52 833,12 169,92 

2 Osrednjeslovenksa regija 6.133,20 0,00 6.133,20 0,00 0,00 2.108,40 2.144,10 1.562,10 318,60 

a Občina Komenda 3.066,60 0,00 3.066,60 0,00 0,00 1.054,20 1.072,05 781,05 159,30 

b Občina Vodice 3.066,60 0,00 3.066,60 0,00 0,00 1.054,20 1.072,05 781,05 159,30 

IV Gradbeni nadzor 139.750,00 139.750,00       39.130,00 48.912,50 44.720,00 6.987,50 

1 Gorenjska regija 97.825,00 97.825,00 0,00 0,00 0,00 27.391,00 34.238,75 31.304,00 4.891,25 

a Občina Cerklje na Gorenjskem 60.092,50 60.092,50 0,00 0,00 0,00 16.825,90 21.032,38 19.229,60 3.004,63 

b Mestna občina Kranj 15.372,50 15.372,50 0,00 0,00 0,00 4.304,30 5.380,38 4.919,20 768,63 

c Občina Šenčur 22.360,00 22.360,00 0,00 0,00 0,00 6.260,80 7.826,00 7.155,20 1.118,00 

2 Osrednjeslovenksa regija 41.925,00 41.925,00 0,00 0,00 0,00 11.739,00 14.673,75 13.416,00 2.096,25 

a Občina Komenda 20.962,50 20.962,50 0,00 0,00 0,00 5.869,50 7.336,88 6.708,00 1.048,13 

b Občina Vodice 20.962,50 20.962,50 0,00 0,00 0,00 5.869,50 7.336,88 6.708,00 1.048,13 

V Stiki z javnostjo 51.205,00 51.205,00 0,00   0,00 14.337,40 17.921,75 16.385,60 2.560,25 

1 Gorenjska regija 35.843,50 35.843,50 0,00 0,00 0,00 10.036,18 12.545,23 11.469,92 1.792,18 

a Občina Cerklje na Gorenjskem 22.018,15 22.018,15   0,00 0,00 6.165,08 7.706,35 7.045,81 1.100,91 

b Mestna občina Kranj 5.632,55 5.632,55   0,00 0,00 1.577,11 1.971,39 1.802,42 281,63 

c Občina Šenčur 8.192,80 8.192,80   0,00 0,00 2.293,98 2.867,48 2.621,70 409,64 

2 Osrednjeslovenksa regija 15.361,50 15.361,50 0,00 0,00 0,00 4.301,22 5.376,53 4.915,68 768,08 

a Občina Komenda 7.680,75 7.680,75   0,00 0,00 2.150,61 2.688,26 2.457,84 384,04 

b Občina Vodice 7.680,75 7.680,75   0,00 0,00 2.150,61 2.688,26 2.457,84 384,04 

  CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE 11.970.057,94 11.395.505,01 574.552,93 568.486,75 172.172,41 3.052.410,59 4.217.924,64 3.384.382,00 574.681,55 

1 Gorenjska regija 8.352.126,84 7.976.853,51 375.273,33 370.570,00 120.262,09 2.137.403,02 2.952.547,25 2.369.067,40 402.277,09 

a Občina Cerklje na Gorenjskem 5.104.223,90 4.900.067,15 204.156,75 200.680,00 73.542,79 1.313.896,20 1.813.707,60 1.455.284,26 247.113,07 

b Mestna občina Kranj 1.316.490,12 1.253.505,55 62.984,57 62.484,85 19.033,79 335.502,78 463.971,71 372.282,02 63.214,97 

c Občina Šenčur 1.931.412,81 1.823.280,80 108.132,01 107.405,15 27.685,51 488.004,04 674.867,94 541.501,12 91.949,05 

2 Osrednjeslovenksa regija 3.617.931,10 3.418.651,50 199.279,60 197.916,75 51.910,32 915.007,57 1.265.377,39 1.015.314,60 172.404,47 

a Občina Komenda 1.808.965,55 1.709.325,75 99.639,80 98.958,38 25.955,16 457.503,79 632.688,70 507.657,30 86.202,23 

b Občina Vodice 1.808.965,55 1.709.325,75 99.639,80 98.958,38 25.955,16 457.503,79 632.688,70 507.657,30 86.202,23 

  22% DDV (informativni prikaz) 2.633.412,73   2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 927.943,42 744.564,05 126.429,93 

1 Gorenjska regija 1.837.467,89   1.837.467,89 81.525,40 26.457,65 470.228,66 649.560,40 521.194,83 88.500,95 

a Občina Cerklje na Gorenjskem 1.122.929,25   1.122.929,25 44.149,60 16.179,41 289.057,16 399.015,67 320.162,54 54.364,87 

b Mestna občina Kranj 289.627,82   289.627,82 13.746,67 4.187,43 73.810,61 102.073,78 81.902,04 13.907,29 

c Občina Šenčur 424.910,82   424.910,82 23.629,13 6.090,81 107.360,89 148.470,95 119.130,25 20.228,79 

2 Osrednjeslovenksa regija 795.944,84   795.944,84 43.541,68 11.420,28 201.301,66 278.383,02 223.369,22 37.928,98 

a Občina Komenda 397.972,42   397.972,42 21.770,84 5.710,14 100.650,83 139.191,51 111.684,61 18.964,49 

b Občina Vodice 397.972,42   397.972,42 21.770,84 5.710,14 100.650,83 139.191,51 111.684,61 18.964,49 

  CELOTNA VREDNOSTI INVESTICIJE SKUPAJ Z DDV 14.603.470,67 11.395.505,01 3.207.965,66 693.553,83 210.050,34 3.723.940,91 5.145.868,06 4.128.946,05 701.111,48 

1 Gorenjska regija 10.189.594,73 7.976.853,51 2.212.741,22 452.095,40 146.719,74 2.607.631,68 3.602.107,65 2.890.262,23 490.778,04 

a Občina Cerklje na Gorenjskem 6.227.153,15 4.900.067,15 1.327.086,00 244.829,60 89.722,20 1.602.953,36 2.212.723,27 1.775.446,80 301.477,94 

b Mestna občina Kranj 1.606.117,94 1.253.505,55 352.612,39 76.231,52 23.221,22 409.313,39 566.045,49 454.184,06 77.122,26 

c Občina Šenčur 2.356.323,63 1.823.280,80 533.042,83 131.034,28 33.776,32 595.364,93 823.338,89 660.631,37 112.177,84 

2 Osrednjeslovenksa regija 4.413.875,94 3.418.651,50 995.224,44 241.458,43 63.330,60 1.116.309,23 1.543.760,41 1.238.683,82 210.333,45 

a Občina Komenda 2.206.937,97 1.709.325,75 497.612,22 120.729,22 31.665,30 558.154,62 771.880,21 619.341,91 105.166,72 

b Občina Vodice 2.206.937,97 1.709.325,75 497.612,22 120.729,22 31.665,30 558.154,62 771.880,21 619.341,91 105.166,72 
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2. Viri financiranja glede na nastanek stroška (skupaj in po občinah) 
VIRI FINANCIRANJA ZA CELOTNO OBMOČJE SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 11.395.505,01 167.906,58 129.462,88 2.934.563,37 4.210.777,63 3.379.175,00 573.619,55 

Dogovor regij skupaj 7.214.494,22 106.301,67 81.962,95 1.857.872,08 2.665.843,27 2.139.355,70 363.158,55 

EU sredstva 6.132.320,09 90.356,41 69.668,51 1.579.191,28 2.265.966,79 1.818.452,35 308.684,75 

Državni proračun - MOP 1.082.174,13 15.945,26 12.294,44 278.680,80 399.876,48 320.903,35 54.473,80 

Dogovor regij - Gorenjska regija 4.679.492,22 68.949,79 53.163,11 1.205.059,94 1.729.129,23 1.387.636,90 235.553,25 

EU sredstva 3.977.568,39 58.607,31 45.188,65 1.024.300,94 1.469.759,87 1.179.491,37 200.220,25 

Državni proračun - MOP 701.923,83 10.342,48 7.974,46 180.759,00 259.369,36 208.145,53 35.333,00 

Dogovor regij - Osrednjeslovenska regija 2.535.002,00 37.351,88 28.799,84 652.812,14 936.714,04 751.718,80 127.605,30 

EU sredstva 2.154.751,70 31.749,10 24.479,86 554.890,34 796.206,92 638.960,98 108.464,50 

Državni proračun - MOP 380.250,30 5.602,78 4.319,98 97.921,80 140.507,12 112.757,82 19.140,80 

Občinski proračun skupaj  4.181.010,79 61.604,91 47.499,93 1.076.691,29 1.544.934,36 1.239.819,30 210.461,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 2.930.133,60 43.173,93 33.288,88 754.566,17 1.082.720,02 868.889,45 147.495,17 

Občina Šenčur 131.443,17 1.936,74 1.493,31 33.849,16 48.569,85 38.977,61 6.616,50 

Mestna občina Kranj 235.784,51 3.474,15 2.678,72 60.719,09 87.125,24 69.918,54 11.868,77 

Občina Vodice 441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

Občina Komenda 441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 574.552,93 400.580,18 42.709,53 117.847,22 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

Občinski proračuni 574.552,93 400.580,18 42.709,53 117.847,22 7.147,00 5.207,00 1.062,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 204.156,75 128.480,17 17.873,75 52.033,95 3.073,21 2.239,01 456,66 

Občina Šenčur 108.132,01 80.540,10 6.971,45 18.473,90 1.143,52 833,12 169,92 

Mestna občina Kranj 62.984,57 44.015,13 4.792,87 12.700,81 786,17 572,77 116,82 

Občina Vodice 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

Občina Komenda 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 11.970.057,94 568.486,76 172.172,41 3.052.410,59 4.217.924,63 3.384.382,00 574.681,55 

EU sredstva 6.132.320,09 90.356,41 69.668,51 1.579.191,28 2.265.966,79 1.818.452,35 308.684,75 

Državni proračun - MOP 1.082.174,13 15.945,26 12.294,44 278.680,80 399.876,48 320.903,35 54.473,80 

Občinski proračuni 4.755.563,72 462.185,09 90.209,46 1.194.538,51 1.552.081,36 1.245.026,30 211.523,00 

Informativni prikaz DDV 2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 927.943,42 744.564,05 126.429,93 

EU sredstva 0,00             

Državni proračun - MOP 0,00             

Občinski proračuni 2.633.412,73 125.067,08 37.877,93 671.530,32 927.943,42 744.564,05 126.429,93 

                

                

VIRI FINANCIRANJA ZA GORENJSKO SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI 7.976.853,51 117.534,61 90.624,02 2.054.194,36 2.947.544,34 2.365.422,50 401.533,69 

Dogovor regij skupaj 4.679.492,22 68.949,79 53.163,11 1.205.059,94 1.729.129,23 1.387.636,90 235.553,25 

EU sredstva 3.977.568,39 58.607,31 45.188,65 1.024.300,94 1.469.759,87 1.179.491,37 200.220,25 

Državni proračun - MOP 701.923,83 10.342,48 7.974,46 180.759,00 259.369,36 208.145,53 35.333,00 

Občinski proračun skupaj  3.297.361,29 48.584,82 37.460,91 849.134,42 1.218.415,11 977.785,60 165.980,44 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 375.273,33 253.035,40 29.638,07 83.208,66 5.002,90 3.644,90 743,40 

Občinski proračuni 375.273,33 253.035,40 29.638,07 83.208,66 5.002,90 3.644,90 743,40 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 8.352.126,84 370.570,01 120.262,09 2.137.403,02 2.952.547,24 2.369.067,40 402.277,09 

EU sredstva 3.977.568,39 58.607,31 45.188,65 1.024.300,94 1.469.759,87 1.179.491,37 200.220,25 

Državni proračun - MOP 701.923,83 10.342,48 7.974,46 180.759,00 259.369,36 208.145,53 35.333,00 

Občinski proračuni 3.672.634,62 301.620,22 67.098,98 932.343,08 1.223.418,01 981.430,50 166.723,84 

Informativni prikaz DDV 1.837.467,89 81.525,40 26.457,65 470.228,66 649.560,40 521.194,83 88.500,95 

EU sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Občinski proračuni 1.837.467,89 81.525,40 26.457,65 470.228,66 649.560,40 521.194,83 88.500,95 
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VIRI FINANCIRANJA ZA MOK SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI 1.253.505,55 18.469,72 14.240,92 322.801,97 463.185,54 371.709,25 63.098,15 

Dogovor regij skupaj 1.017.721,04 14.995,57 11.562,20 262.082,88 376.060,30 301.790,71 51.229,38 

EU sredstva 865.062,88 12.746,23 9.827,87 222.770,44 319.651,25 256.522,12 43.544,97 

Državni proračun - MOP 152.658,16 2.249,34 1.734,33 39.312,44 56.409,05 45.268,59 7.684,41 

Občinski proračun skupaj  235.784,51 3.474,15 2.678,72 60.719,09 87.125,24 69.918,54 11.868,77 

UPRAVIČENI STROŠKI gradnja že izvedeno 35.547,74 18.469,72 14.240,92 255,94 2.581,16 0,00 0,00 

Dogovor regij skupaj 28.861,21 14.995,57 11.562,20 207,80 2.095,64 0,00 0,00 

EU sredstva 24.532,03 12.746,23 9.827,87 176,63 1.781,29 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 4.329,18 2.249,34 1.734,33 31,17 314,35 0,00 0,00 

Občinski proračun skupaj  6.686,53 3.474,15 2.678,72 48,14 485,52 0,00 0,00 

UPRAVIČENI STROŠKI - gradnja v izvedbi 1.196.952,76 0,00 0,00 316.664,61 453.252,62 364.987,63 62.047,90 

Dogovor regij skupaj 971.805,84 0,00 0,00 257.099,97 367.995,76 296.333,43 50.376,68 

EU sredstva 826.034,96 0,00 0,00 218.534,96 312.796,40 251.883,42 42.820,18 

Državni proračun - MOP 145.770,88 0,00 0,00 38.565,00 55.199,36 44.450,01 7.556,50 

Občinski proračun skupaj  225.146,92 0,00 0,00 59.564,65 85.256,86 68.654,20 11.671,22 

UPRAVIČENI STROŠKI nadzor 15.372,50 0,00 0,00 4.304,30 5.380,38 4.919,20 768,63 

Dogovor regij skupaj 12.480,93 0,00 0,00 3.494,66 4.368,33 3.993,90 624,05 

EU sredstva 10.608,79 0,00 0,00 2.970,46 3.713,08 3.394,81 530,44 

Državni proračun - MOP 1.872,14 0,00 0,00 524,20 655,25 599,08 93,61 

Občinski proračun skupaj  2.891,57 0,00 0,00 809,64 1.012,05 925,30 144,58 

UPRAVIČENI STROŠKI stiki z javnostjo 5.632,55 0,00 0,00 1.577,11 1.971,39 1.802,42 281,63 

Dogovor regij skupaj 4.573,07 0,00 0,00 1.280,46 1.600,57 1.463,38 228,65 

EU sredstva 3.887,11 0,00 0,00 1.088,39 1.360,48 1.243,89 194,35 

Državni proračun - MOP 685,96 0,00 0,00 192,07 240,09 219,50 34,30 

Občinski proračun skupaj  1.059,48 0,00 0,00 296,65 370,82 339,04 52,98 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 62.984,57 44.015,13 4.792,87 12.700,81 786,17 572,77 116,82 

Občinski proračuni 62.984,57 44.015,13 4.792,87 12.700,81 786,17 572,77 116,82 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 1.316.490,12 62.484,85 19.033,79 335.502,78 463.971,71 372.282,02 63.214,97 

EU sredstva 865.062,88 12.746,23 9.827,87 222.770,44 319.651,25 256.522,12 43.544,97 

Državni proračun - MOP 152.658,16 2.249,34 1.734,33 39.312,44 56.409,05 45.268,59 7.684,41 

Občinski proračuni 298.769,08 47.489,28 7.471,59 73.419,90 87.911,41 70.491,31 11.985,59 

Informativni prikaz DDV 289.627,82 13.746,67 4.187,43 73.810,61 102.073,78 81.902,04 13.907,29 

EU sredstva   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Državni proračun - MOP   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Občinski proračuni 289.627,82 13.746,67 4.187,43 73.810,61 102.073,78 81.902,04 13.907,29 
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VIRI FINANCIRANJA ZA OBČINO ŠENČUR SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI 1.823.280,80 26.865,05 20.714,06 469.530,14 673.724,42 540.668,00 91.779,13 

Dogovor regij skupaj 1.691.837,63 24.928,31 19.220,75 435.680,98 625.154,57 501.690,39 85.162,63 

EU sredstva 1.438.061,99 21.189,06 16.337,64 370.328,83 531.381,40 426.436,83 72.388,23 

Državni proračun - MOP 253.775,64 3.739,25 2.883,11 65.352,15 93.773,17 75.253,56 12.774,40 

Občinski proračun skupaj  131.443,17 1.936,74 1.493,31 33.849,16 48.569,85 38.977,61 6.616,50 

UPRAVIČENI STROŠKI gradnja že izvedeno 51.705,80 26.865,05 20.714,06 372,28 3.754,41 0,00 0,00 

Dogovor regij skupaj 47.978,25 24.928,31 19.220,75 345,44 3.483,75 0,00 0,00 

EU sredstva 40.781,51 21.189,06 16.337,64 293,62 2.961,19 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 7.196,74 3.739,25 2.883,11 51,82 522,56 0,00 0,00 

Občinski proračun skupaj  3.727,55 1.936,74 1.493,31 26,84 270,66 0,00 0,00 

UPRAVIČENI STROŠKI - gradnja v izvedbi 1.741.022,20 0,00 0,00 460.603,07 659.276,53 530.891,10 90.251,49 

Dogovor regij skupaj 1.615.509,18 0,00 0,00 427.397,48 611.748,26 492.618,33 83.745,12 

EU sredstva 1.373.182,80 0,00 0,00 363.287,86 519.986,02 418.725,58 71.183,35 

Državni proračun - MOP 242.326,38 0,00 0,00 64.109,62 91.762,24 73.892,75 12.561,77 

Občinski proračun skupaj  125.513,02 0,00 0,00 33.205,59 47.528,27 38.272,77 6.506,37 

UPRAVIČENI STROŠKI nadzor 22.360,00 0,00 0,00 6.260,80 7.826,00 7.155,20 1.118,00 

Dogovor regij skupaj 20.748,03 0,00 0,00 5.809,45 7.261,81 6.639,37 1.037,40 

EU sredstva 17.635,83 0,00 0,00 4.938,03 6.172,54 5.643,46 881,79 

Državni proračun - MOP 3.112,20 0,00 0,00 871,42 1.089,26 995,91 155,61 

Občinski proračun skupaj  1.611,97 0,00 0,00 451,35 564,19 515,83 80,60 

UPRAVIČENI STROŠKI stiki z javnostjo 8.192,80 0,00 0,00 2.293,98 2.867,48 2.621,70 409,64 

Dogovor regij skupaj 7.602,17 0,00 0,00 2.128,61 2.660,76 2.432,69 380,11 

EU sredstva 6.461,84 0,00 0,00 1.809,32 2.261,65 2.067,79 323,09 

Državni proračun - MOP 1.140,33 0,00 0,00 319,29 399,11 364,90 57,02 

Občinski proračun skupaj  590,63 0,00 0,00 165,37 206,72 189,01 29,53 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 108.132,01 80.540,10 6.971,45 18.473,90 1.143,52 833,12 169,92 

Občinski proračuni 108.132,01 80.540,10 6.971,45 18.473,90 1.143,52 833,12 169,92 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 1.931.412,81 107.405,15 27.685,51 488.004,04 674.867,94 541.501,12 91.949,05 

EU sredstva 1.438.061,99 21.189,06 16.337,64 370.328,83 531.381,40 426.436,83 72.388,23 

Državni proračun - MOP 253.775,64 3.739,25 2.883,11 65.352,15 93.773,17 75.253,56 12.774,40 

Občinski proračuni 239.575,18 82.476,84 8.464,76 52.323,06 49.713,37 39.810,73 6.786,42 

Informativni prikaz DDV 424.910,82 23.629,13 6.090,81 107.360,89 148.470,95 119.130,25 20.228,79 

EU sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Državni proračun - MOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Občinski proračuni 424.910,82 23.629,13 6.090,81 107.360,89 148.470,95 119.130,25 20.228,79 
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VIRI FINANCIRANJA ZA OBČINO CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI 4.900.067,15 72.199,83 55.669,04 1.261.862,25 1.810.634,39 1.453.045,25 246.656,41 

Dogovor regij skupaj 1.969.933,55 29.025,91 22.380,16 507.296,08 727.914,36 584.155,80 99.161,24 

EU sredstva 1.674.443,52 24.672,02 19.023,14 431.201,67 618.727,22 496.532,42 84.287,05 

Državni proračun - MOP 295.490,03 4.353,89 3.357,02 76.094,41 109.187,14 87.623,38 14.874,19 

Občinski proračun skupaj  2.930.133,60 43.173,93 33.288,88 754.566,17 1.082.720,02 868.889,45 147.495,17 

UPRAVIČENI STROŠKI gradnja že izvedeno 138.959,34 72.199,83 55.669,04 1.000,51 10.089,97 0,00 0,00 

Dogovor regij skupaj 55.864,68 29.025,90 22.380,16 402,23 4.056,39 0,00 0,00 

EU sredstva 47.484,98 24.672,02 19.023,14 341,90 3.447,93 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 8.379,70 4.353,89 3.357,02 60,33 608,46 0,00 0,00 

Občinski proračun skupaj  83.094,66 43.173,93 33.288,88 598,28 6.033,58 0,00 0,00 

UPRAVIČENI STROŠKI - gradnja v izvedbi 4.678.997,16 0,00 0,00 1.237.870,76 1.771.805,69 1.426.769,84 242.550,87 

Dogovor regij skupaj 1.881.058,61 0,00 0,00 497.650,96 712.304,41 573.592,50 97.510,73 

EU sredstva 1.598.899,82 0,00 0,00 423.003,32 605.458,74 487.553,63 82.884,12 

Državni proračun - MOP 282.158,79 0,00 0,00 74.647,64 106.845,64 86.038,88 14.626,61 

Občinski proračun skupaj  2.797.938,56 0,00 0,00 740.219,80 1.059.501,28 853.177,34 145.040,14 

UPRAVIČENI STROŠKI nadzor 60.092,50 0,00 0,00 16.825,90 21.032,38 19.229,60 3.004,63 

Dogovor regij skupaj 24.158,49 0,00 0,00 6.764,38 8.455,47 7.730,72 1.207,92 

EU sredstva 20.534,72 0,00 0,00 5.749,72 7.187,15 6.571,11 1.026,73 

Državni proračun - MOP 3.623,77 0,00 0,00 1.014,66 1.268,32 1.159,61 181,19 

Občinski proračun skupaj  35.934,01 0,00 0,00 10.061,52 12.576,91 11.498,88 1.796,71 

UPRAVIČENI STROŠKI stiki z javnostjo 22.018,15 0,00 0,00 6.165,08 7.706,35 7.045,81 1.100,91 

Dogovor regij skupaj 8.851,78 0,00 0,00 2.478,50 3.098,12 2.832,57 442,59 

EU sredstva 7.524,01 0,00 0,00 2.106,73 2.633,40 2.407,68 376,20 

Državni proračun - MOP 1.327,77 0,00 0,00 371,78 464,72 424,89 66,39 

Občinski proračun skupaj  13.166,37 0,00 0,00 3.686,58 4.608,23 4.213,24 658,32 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 204.156,75 128.480,17 17.873,75 52.033,95 3.073,21 2.239,01 456,66 

Občinski proračuni 204.156,75 128.480,17 17.873,75 52.033,95 3.073,21 2.239,01 456,66 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 5.104.223,90 200.680,01 73.542,79 1.313.896,20 1.813.707,59 1.455.284,26 247.113,07 

EU sredstva 1.674.443,52 24.672,02 19.023,14 431.201,67 618.727,22 496.532,42 84.287,05 

Državni proračun - MOP 295.490,03 4.353,89 3.357,02 76.094,41 109.187,14 87.623,38 14.874,19 

Občinski proračuni 3.134.290,35 171.654,10 51.162,63 806.600,12 1.085.793,23 871.128,46 147.951,83 

Informativni prikaz DDV 1.122.929,25 44.149,60 16.179,41 289.057,16 399.015,67 320.162,54 54.364,87 

EU sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Občinski proračuni 1.122.929,25 44.149,60 16.179,41 289.057,16 399.015,67 320.162,54 54.364,87 
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VIRI FINANCIRANJA ZA OSREDJESLOVENSKO REGIJO SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI 3.418.651,50 50.371,97 38.838,86 880.369,01 1.263.233,29 1.013.752,50 172.085,87 

Dogovor regij skupaj 2.535.002,00 37.351,88 28.799,84 652.812,14 936.714,04 751.718,80 127.605,30 

EU sredstva 2.154.751,70 31.749,10 24.479,86 554.890,34 796.206,92 638.960,98 108.464,50 

Državni proračun - MOP 380.250,30 5.602,78 4.319,98 97.921,80 140.507,12 112.757,82 19.140,80 

Občinski proračun skupaj  883.649,50 13.020,09 10.039,02 227.556,87 326.519,25 262.033,70 44.480,57 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 199.279,60 147.544,78 13.071,46 34.638,56 2.144,10 1.562,10 318,60 

Občinski proračuni 199.279,60 147.544,78 13.071,46 34.638,56 2.144,10 1.562,10 318,60 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 3.617.931,10 197.916,75 51.910,32 915.007,57 1.265.377,39 1.015.314,60 172.404,47 

EU sredstva 2.154.751,70 31.749,10 24.479,86 554.890,34 796.206,92 638.960,98 108.464,50 

Državni proračun - MOP 380.250,30 5.602,78 4.319,98 97.921,80 140.507,12 112.757,82 19.140,80 

Občinski proračuni 1.082.929,10 160.564,87 23.110,48 262.195,43 328.663,35 263.595,80 44.799,17 

Informativni prikaz DDV 795.944,84 43.541,68 11.420,28 201.301,66 278.383,02 223.369,22 37.928,98 

EU sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Občinski proračuni 795.944,84 43.541,68 11.420,28 201.301,66 278.383,02 223.369,22 37.928,98 

                

VIRI FINANCIRANJA ZA KOMENDA SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI 1.709.325,75 25.185,99 19.419,43 440.184,51 631.616,65 506.876,25 86.042,93 

Dogovor regij skupaj 1.267.501,00 18.675,94 14.399,92 326.406,07 468.357,03 375.859,40 63.802,64 

EU sredstva 1.077.375,85 15.874,55 12.239,93 277.445,17 398.103,46 319.480,49 54.232,25 

Državni proračun - MOP 190.125,15 2.801,39 2.159,99 48.960,90 70.253,56 56.378,91 9.570,40 

Občinski proračun skupaj  441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

UPRAVIČENI STROŠKI gradnja že izvedeno 48.474,19 25.185,99 19.419,43 349,01 3.519,76 0,00 0,00 

Dogovor regij skupaj 35.944,63 18.675,94 14.399,92 258,80 2.609,97 0,00 0,00 

EU sredstva 30.552,94 15.874,55 12.239,93 219,98 2.218,47 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 5.391,69 2.801,39 2.159,99 38,82 391,50 0,00 0,00 

Občinski proračun skupaj  12.529,56 6.510,05 5.019,51 90,21 909,79 0,00 0,00 

UPRAVIČENI STROŠKI - gradnja v izvedbi 1.632.208,31 0,00 0,00 431.815,38 618.071,75 497.710,41 84.610,77 

Dogovor regij skupaj 1.210.316,80 0,00 0,00 320.200,19 458.313,20 369.062,74 62.740,67 

EU sredstva 1.028.769,28 0,00 0,00 272.170,17 389.566,22 313.703,33 53.329,57 

Državni proračun - MOP 181.547,52 0,00 0,00 48.030,02 68.746,98 55.359,41 9.411,10 

Občinski proračun skupaj  421.891,52 0,00 0,00 111.615,19 159.758,55 128.647,67 21.870,10 

UPRAVIČENI STROŠKI nadzor 20.962,50 0,00 0,00 5.869,50 7.336,88 6.708,00 1.048,13 

Dogovor regij skupaj 15.544,13 0,00 0,00 4.352,36 5.440,45 4.974,12 777,21 

EU sredstva 13.212,51 0,00 0,00 3.699,51 4.624,38 4.228,00 660,63 

Državni proračun - MOP 2.331,62 0,00 0,00 652,85 816,07 746,12 116,58 

Občinski proračun skupaj  5.418,37 0,00 0,00 1.517,14 1.896,43 1.733,88 270,92 

UPRAVIČENI STROŠKI stiki z javnostjo 7.680,75 0,00 0,00 2.150,61 2.688,26 2.457,84 384,04 

Dogovor regij skupaj 5.695,44 0,00 0,00 1.594,72 1.993,40 1.822,54 284,77 

EU sredstva 4.841,12 0,00 0,00 1.355,51 1.694,39 1.549,16 242,05 

Državni proračun - MOP 854,32 0,00 0,00 239,21 299,01 273,38 42,72 

Občinski proračun skupaj  1.985,31 0,00 0,00 555,89 694,86 635,30 99,27 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

Občinski proračuni 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 1.808.965,55 98.958,38 25.955,16 457.503,79 632.688,70 507.657,30 86.202,23 

EU sredstva 1.077.375,85 15.874,55 12.239,93 277.445,17 398.103,46 319.480,49 54.232,25 

Državni proračun - MOP 190.125,15 2.801,39 2.159,99 48.960,90 70.253,56 56.378,91 9.570,40 

Občinski proračuni 541.464,55 80.282,44 11.555,24 131.097,72 164.331,68 131.797,90 22.399,58 

Informativni prikaz DDV 397.972,42 21.770,84 5.710,14 100.650,83 139.191,51 111.684,61 18.964,49 

EU sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Državni proračun - MOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Občinski proračuni 397.972,42 21.770,84 5.710,14 100.650,83 139.191,51 111.684,61 18.964,49 
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VIRI FINANCIRANJA ZA VODICE SKUPAJ do 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

UPRAVIČENI STROŠKI 1.709.325,75 25.185,99 19.419,43 440.184,51 631.616,65 506.876,25 86.042,93 

Dogovor regij skupaj 1.267.501,00 18.675,94 14.399,92 326.406,07 468.357,03 375.859,40 63.802,64 

EU sredstva 1.077.375,85 15.874,55 12.239,93 277.445,17 398.103,46 319.480,49 54.232,25 

Državni proračun - MOP 190.125,15 2.801,39 2.159,99 48.960,90 70.253,56 56.378,91 9.570,40 

Občinski proračun skupaj  441.824,75 6.510,05 5.019,51 113.778,44 163.259,63 131.016,85 22.240,28 

UPRAVIČENI STROŠKI gradnja že izvedeno 48.474,19 25.185,99 19.419,43 349,01 3.519,76 0,00 0,00 

Dogovor regij skupaj 35.944,63 18.675,94 14.399,92 258,80 2.609,97 0,00 0,00 

EU sredstva 30.552,94 15.874,55 12.239,93 219,98 2.218,47 0,00 0,00 

Državni proračun - MOP 5.391,69 2.801,39 2.159,99 38,82 391,50 0,00 0,00 

Občinski proračun skupaj  12.529,56 6.510,05 5.019,51 90,21 909,79 0,00 0,00 

UPRAVIČENI STROŠKI - gradnja v izvedbi 1.632.208,31 0,00 0,00 431.815,38 618.071,75 497.710,41 84.610,77 

Dogovor regij skupaj 1.210.316,80 0,00 0,00 320.200,19 458.313,20 369.062,74 62.740,67 

EU sredstva 1.028.769,28 0,00 0,00 272.170,17 389.566,22 313.703,33 53.329,57 

Državni proračun - MOP 181.547,52 0,00 0,00 48.030,02 68.746,98 55.359,41 9.411,10 

Občinski proračun skupaj  421.891,52 0,00 0,00 111.615,19 159.758,55 128.647,67 21.870,10 

UPRAVIČENI STROŠKI nadzor 20.962,50 0,00 0,00 5.869,50 7.336,88 6.708,00 1.048,13 

Dogovor regij skupaj 15.544,13 0,00 0,00 4.352,36 5.440,45 4.974,12 777,21 

EU sredstva 13.212,51 0,00 0,00 3.699,51 4.624,38 4.228,00 660,63 

Državni proračun - MOP 2.331,62 0,00 0,00 652,85 816,07 746,12 116,58 

Občinski proračun skupaj  5.418,37 0,00 0,00 1.517,14 1.896,43 1.733,88 270,92 

UPRAVIČENI STROŠKI stiki z javnostjo 7.680,75 0,00 0,00 2.150,61 2.688,26 2.457,84 384,04 

Dogovor regij skupaj 5.695,44 0,00 0,00 1.594,72 1.993,40 1.822,54 284,77 

EU sredstva 4.841,12 0,00 0,00 1.355,51 1.694,39 1.549,16 242,05 

Državni proračun - MOP 854,32 0,00 0,00 239,21 299,01 273,38 42,72 

Občinski proračun skupaj  1.985,31 0,00 0,00 555,89 694,86 635,30 99,27 

NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

Občinski proračuni 99.639,80 73.772,39 6.535,73 17.319,28 1.072,05 781,05 159,30 

SKUPAJ STROŠKI brez DDV 1.808.965,55 98.958,38 25.955,16 457.503,79 632.688,70 507.657,30 86.202,23 

EU sredstva 1.077.375,85 15.874,55 12.239,93 277.445,17 398.103,46 319.480,49 54.232,25 

Državni proračun - MOP 190.125,15 2.801,39 2.159,99 48.960,90 70.253,56 56.378,91 9.570,40 

Občinski proračuni 541.464,55 80.282,44 11.555,24 131.097,72 164.331,68 131.797,90 22.399,58 

Informativni prikaz DDV 397.972,42 21.770,84 5.710,14 100.650,83 139.191,51 111.684,61 18.964,49 

EU sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Državni proračun - MOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Občinski proračuni 397.972,42 21.770,84 5.710,14 100.650,83 139.191,51 111.684,61 18.964,49 
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3. FINANČNA ANALIZA (Inkrementalni pristop) 
 

Ekonomska doba/leto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Postavka 
DO 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

POSLOVNI PRILIVI  0 0 0 0 0 0 444.973 567.055 567.055 567.055 570.955 567.055 567.055 567.055 567.055 

Poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

Prihodki od prodaje omrežnina 0 0 0 0 0 0 366.244 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 

Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi prihodki - subvencije - infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedokončnae proizvodnje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PREOSTANEK VREDNOSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ PRILIVI 0 0 0 0 0 0 444.973 567.055 567.055 567.055 570.955 567.055 567.055 567.055 567.055 
POSLOVNI ODLIVI 0 0 0 0 0 0 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

Stroški materiala in blaga 0 0 0 0 0 0 14.769 14.769 14.769 14.769 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 

Stroški storitev 0 0 0 0 0 0 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 

Najemnina infrast. Obje od občin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zavarovanje infrastrukture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 

Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški internih storitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INVESTICIJSKI ODTOKI 568.487 172.172 2.780.250 3.765.899 2.962.368 493.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investicijska, projektna dokumentacija in ostali stroški 380.580 42.710 110.819 0 0 0                   

Izvedba investicije 167.907 129.463 2.608.963 3.692.064 2.896.263 482.710                   

Nakup zemljišč 20.000 0 0 0 0 0                   

Projektantski nadzor 0 0 7.000 7.000 5.000 1.000                   

Gradbeni nadzor 0 0 39.130 48.913 44.720 6.988                   

Stiki z javnostjo 0 0 14.337 17.922 16.386 2.560          
BODOČE REINVESTIRANJE OPREME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodoče reinvestiranje opreme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ ODLIVI  568.487 172.172 2.780.250 3.765.899 2.962.368 493.258 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

NETO DENARNI TOK  
-

568.487 
-

172.172 
-

2.780.250 
-

3.765.899 
-

2.962.368 
-

493.258 366.244 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 
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Ekonomska doba/leto 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Postavka 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

POSLOVNI PRILIVI  570.955 567.055 567.055 567.055 567.055 570.955 567.055 567.055 567.055 567.055 570.955 567.055 567.055 567.055 567.055 

Poslovni prihodki 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

Prihodki od prodaje omrežnina 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 

Drugi prihodki - subvencije - storitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi prihodki - subvencije - infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedokončnae proizvodnje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PREOSTANEK VREDNOSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.160.519 

SKUPAJ PRILIVI 570.955 567.055 567.055 567.055 567.055 570.955 567.055 567.055 567.055 567.055 570.955 567.055 567.055 567.055 2.727.574 
POSLOVNI ODLIVI 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

Stroški materiala in blaga 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 

Stroški storitev 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 

Najemnina infrast. Obje od občin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zavarovanje infrastrukture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški dela 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 

Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški internih storitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INVESTICIJSKI ODTOKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investicijska, projektna dokumentacija in ostali stroški                               

Izvedba investicije                               

Nakup zemljišč                               

Projektantski nadzor                               

Gradbeni nadzor                               

Stiki z javnostjo                
BODOČE REINVESTIRANJE OPREME 3.436.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.436.260 0 0 0 0 

Bodoče reinvestiranje opreme 3.436.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.436.260 0 0 0 0 

SKUPAJ ODLIVI  3.518.889 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 3.518.889 78.729 78.729 78.729 78.729 

NETO DENARNI TOK  
-

2.947.934 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 488.325 
-

2.947.934 488.325 488.325 488.325 2.648.844 
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4. EKONOMSKA ANALIZA 
Ekonomska doba/leto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Postavka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. Eksterne koristi 0 0 0 0 0 0 3.094.238 3.093.522 3.092.074 3.090.146 3.087.706 3.084.988 3.081.924 3.078.841 3.075.571 
a. Boljši dostop kvalitetne pitne vode po prebivalcu na sistemu 0 0 0 0 0 0 3.094.403 3.093.690 3.092.245 3.090.325 3.087.889 3.085.174 3.082.114 3.079.038 3.075.779 

Obstoječi priključeni prebivalci na sistem             29.234 29.227 29.213 29.195 29.172 29.147 29.118 29.089 29.058 

Povprečna poraba litrov na prebivalca             365 365 365 365 365 365 365 365 365 

Strošek nakupa pitne vode - ustekleničene       0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
b. Negativne koristi projekta - Strošek emisij CO2 zaradi projekta 0 0 0 0 0 0 -164 -168 -171 -179 -182 -186 -190 -197 -208 

Ustvarjeni dodaten CO2           0 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Strošek CO2 po toni letno             45 46 47 49 50 51 52 54 57 

2. Ekonomski preostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
POSLOVNI ODLIVI 0 0 0 0 0 0 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

Stroški materiala in blaga 0 0 0 0 0 0 14.769 14.769 14.769 14.769 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 

Stroški storitev 0 0 0 0 0 0 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 

Najemnina infrast. Obje od občin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zavarovanje infrastrukture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 

Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški internih storitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INVESTICIJSKI ODTOKI 568.487 172.172 2.780.250 3.765.899 2.962.368 493.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investicijska, projektna dokumentacija in ostali stroški 380.580 42.710 110.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izvedba investicije 167.907 129.463 2.608.963 3.692.064 2.896.263 482.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nakup zemljišč 20.000 0 0 0 0 0                   

Projektantski nadzor 0 0 7.000 7.000 5.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gradbeni nadzor 0 0 39.130 48.913 44.720 6.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stiki z javnostjo 0 0 14.337 17.922 16.386 2.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BODOČE REINVESTIRANJE OPREME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodoče reinvestiranje opreme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ ODLIVI  568.487 172.172 2.780.250 3.765.899 2.962.368 493.258 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

NETO EKONOMSKI DENARNI TOK  
-

568.487 
-

172.172 
-

2.780.250 
-

3.765.899 
-

2.962.368 
-

493.258 3.015.509 3.014.793 3.013.344 3.011.417 3.005.077 3.006.258 3.003.195 3.000.111 2.996.842 
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Ekonomska doba/leto 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Postavka 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

1. Eksterne koristi 3.072.064 3.068.466 3.064.724 3.060.949 3.057.388 3.053.978 3.050.598 3.047.166 3.043.769 3.040.317 3.036.553 3.032.548 3.028.217 3.023.466 3.018.215 
a. Boljši dostop kvalitetne pitne vode po prebivalcu na sistemu 3.072.279 3.068.689 3.064.958 3.061.189 3.057.636 3.054.234 3.050.864 3.047.440 3.044.061 3.040.623 3.036.877 3.032.891 3.028.575 3.023.842 3.018.605 

Obstoječi priključeni prebivalci na sistem 29.025 28.991 28.956 28.920 28.886 28.854 28.823 28.790 28.758 28.726 28.690 28.653 28.612 28.567 28.518 

Povprečna poraba litrov na prebivalca 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

Strošek nakupa pitne vode - ustekleničene 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
b. Negativne koristi projekta - Strošek emisij CO2 zaradi projekta -215 -223 -233 -241 -248 -255 -266 -274 -292 -306 -325 -343 -358 -376 -390 

Ustvarjeni dodaten CO2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Strošek CO2 po toni letno 59 61 64 66 68 70 73 75 80 84 89 94 98 103 107 

2. Ekonomski preostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.048.081 
POSLOVNI ODLIVI 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 

Stroški materiala in blaga 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 18.669 14.769 14.769 14.769 14.769 

Stroški storitev 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 52.440 

Najemnina infrast. Obje od občin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zavarovanje infrastrukture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški dela 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520 

Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stroški internih storitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INVESTICIJSKI ODTOKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investicijska, projektna dokumentacija in ostali stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izvedba investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nakup zemljišč                               

Projektantski nadzor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gradbeni nadzor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stiki z javnostjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BODOČE REINVESTIRANJE OPREME 3.436.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.436.260 0 0 0 0 

Bodoče reinvestiranje opreme 3.436.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.436.260 0 0 0 0 

SKUPAJ ODLIVI  3.518.889 78.729 78.729 78.729 78.729 82.629 78.729 78.729 78.729 78.729 3.518.889 78.729 78.729 78.729 78.729 
NETO EKONOMSKI DENARNI TOK  -446.825 2.989.737 2.985.995 2.982.219 2.978.659 2.971.349 2.971.868 2.968.437 2.965.040 2.961.588 -482.336 2.953.819 2.949.488 2.944.737 27.987.566 

 

 




