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OBČINA REČICA OB SAVINJI 
 

INVESTICIJSKI PROGRAM Z OCENO FINANČNIH POSLEDIC PODELITVE KONCESIJE NA 

PODROČJU IZVAJANJA DEJAVNOSTI REDNEGA VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA 

LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI REČICA OB 

SAVINJI Z DOLOČILOM PRIMERNEGA NADOMESTILA KONCESIONARJU IN 

EKONOMSKIH POGOJEV ZA PRIPRAVO RAZPISA 

 

POVZETEK S PREDLOGOM KONCEDENTU: 
 
Zadeva:   Podelitev koncesije 
 
Predmet koncesije: Redno letno in zimsko vzdrževanje (I.) ter obnova (II. ) lokalnih cest,  javnih 

poti in drugih spremljevalnih prometnih površin v občini Rečica ob Savinji 
 
Obseg koncesije I: Redno vzdrževanje lokalnih cest in prometnih površin v občini 
 
Obseg koncesije II: Investicijska obnova 14 odsekov cest v skupnem obsegu 13.529 m 
 
Trajanje koncesije:  15 let (predlog) 
 
Najvišje letno PNK*:  max. 315 tisoč € (z DDV) v prvem letu koncesije 
 
Najvišja  uskladitev: max. +2,5% / letno 
 
Vrednost koncesije: 5,7 mio € (z DDV) ob podanih predpostavkah 
 
Opomba I.: Podelitev koncesije se izvede po zakonu o javno zasebnem partnerstvu 

(Uradni list RS, št. 127/2006) z javnim razpisom. Priporočen kriterij izbora je 
najnižja ponujena vrednost PNK in najnižja ponujena uskladitev PNK z rastjo 
življenskih stroškov po predhodno ugotovljeni usposobljenosti ponudnika / 
ponudnikov na javnem razpisu.  

 
Opomba II.: PNK* - primerno nadomestilo koncesionarju na leto za izvajanje koncesijske 

pogodbe v izhodiščnem letu za izvedbo 100% standarda rednega zimskega 
in letnega vzdrževanja lokalnih cest in izvedba investicijskih obnov v 
obdobju prvih štirih let po podpisu koncesijske pogodbe. V primeru izvedbe 
rednega vzdrževanja v nižjem obsegu standarda se letno nadomestilo 
koncesionarju ustrezno korigira. 
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PRIMERNEGA NADOMESTILA KONCESIONARJU IN EKONOMSKIH 

POGOJEV ZA PRIPRAVO RAZPISA 
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127/2006), Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSDPO, 109/2008, 49/2009), Zakon o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998, 127/2006, 57/2011), Zakon o cestah /ZCes-1/ (Uradni list 
RS, št. 109/2010), Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/ 
(Uradni list RS, št. 83/2004, 51/2005-UPB1, 69/2005, 76/2005-
ZDCOPMD, 57/2008-ZLDUVCP, 58/2009, 36/2010, 106/2010-
ZMV,), Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 
32/2007), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/2006), Pravilnik o rednem 
vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/2016) 

 

PREDLAGATELJ: Anja Rebernik, županja 

 

PRIPRAVLJAVCI: Inštitut za raziskave, izobraževanje in svetovanje Maribor 

 Vodja projektne skupine: 

 prof. dr. Žan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist  
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1 Uvodna pojasnila 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Ur.l.RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
127/2006-ZJZP, 109/2008, 49/2009) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ 
(Ur.l.RS, št. 127/2006), mora koncedent (javni sektor) pred podelitvijo koncesije 
zasebnemu partnerju (koncesionarju), pripraviti okvirno oceno ekonomskih in finančnih 
posledic podelitve koncesije za proračun in končne uporabnike javne storitve oz. 
dobrine. Zavedati se moramo, da izvajanje gospodarske javne službe ni tržna dejavnost, 
saj se izvaja znotraj reguliranega ekonomskega okolja preko podeljene izključne in 
posebne pravice do izrabe monopolnega položaja in/ali razpolaganja z javno 
infrastrukturo. Vrste le teh so opredeljene v Zakonu o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 57/2011). Javni sektor lahko izvajanje 
javne službe prenese na zasebnega partnerja v okviru javno zasebnega partnerstva na 
podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur.l.RS, št. 127/2006), vendar mora 
biti v okviru postopka podelitve te izključne in posebne pravice izvajanja in razpolaganja z 
monopolno dejavnostjo, poznan ekonomsko finančni okvir znotraj katerega se lahko 
giblje t.i. priznano nadomestilo koncesionarju (PNK) oz. najvišji priznani strošek za 
opravljene javne storitve ali dobavo javnih dobrin privatnemu partnerju. Nadomestilo 
privatnemu sektorju je pojem, ki pokriva proizvajalne in splošne stroške izvajanja 
dejavnosti ter navzgor zamejen priznani donos na sredstva, ki jih za izvedbo dejavnosti 
zagotavlja zasebni partner. Koncesionarsko nadomestilo je lahko v obliki t.i. pozitivne 
koncesnine, kjer privatni partner (koncesionar) pridobi pravico neposrednega 
zaračunavanja uporabe javne infrastrukture in dobave javne dobrine/storitve končnim 
uporabnikom ali pa v obliki negativne koncesnine, kjer se dobava javne dobrine/storitve 
ne zaračunava neposredno uporabniku, ampak pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti in 
zamejen donos koncesionarju skozi proračun zagotavlja država oz. lokalna skupnost, 
denar za to pa je zbran posredno preko fiskalnega sistema (z davki, davščinami, taksami 
in ostalimi prispevki vseh davčnih zavezancev). Takšna oblika koncesije je običajna tudi v 
primeru vzdrževanja necestninskih javnih cest in prometnih površin, torej tistih cest, kjer 
koncesionarju ni dovoljeno neposredno pobirati cestnine ampak mu cestnino oz. priznano 
nadomestilo v obliki primernega nadomestila koncesionarju (PNK) skozi sistem 
prikritega cestninjenja  (angl. shadow toll), zagotavlja koncedent, ki je na javnem razpisu 
koncesionarju podelil izključno in posebno pravico do opravljanja monopolne dejavnosti 
v občini. Koncesijska razmerja se običajno sklepajo za daljše obdobje (npr. 10, 15, 20 ali celo 
več let), v odvisnosti od vrste gospodarske javne službe in premoženjske aktive vezane v 
dejavnost. V okviru podelitve koncesije morajo biti tveganja izvajanja dejavnosti 
porazdeljena enakomerno, pri čemer običajno, zasebni sektor nase prevzame tehnično in 
izvedbeno tveganje, tržna in finančna tveganja pa si javni in privatni sektor lahko 
porazdelita, vendar le do primerne mere. 
 

Glede na povedano je bila za namene izvajanja lokalne obvezne gospodarske javne 
službe (v nadaljevanju GJS) vzdrževanja in obnavljanja lokalnih cest, javnih poti in 
pripadajočih prometnih površin na območju občine Rečica ob Savinji, pripravljena ocena 
finančnih posledic podelitve koncesije in prikaz investicije, skozi oceno primernega 
nadomestila koncesionarju (PNK) za izvajanja storitev GJS in za izvedbo obnov na 
občinskem cestnem omrežju določenih s tem investicijskim programom. 



 

 

Investicijski program z oceno finančnih posledic podelitve koncesije na področju 
izvajanja dejavnosti rednega vzdrževanja in obnavljanja lokalnih cest, javnih poti 
in drugih prometnih površin v občini Rečica ob Savinji z določilom primernega 
letnega nadomestila koncesionarju in ekonomskih pogojev za pripravo razpisa 

 

 5 

2 Predstavitev koncedenta / investitorja ter izdelovalca investicijskega programa 
 
Investitor in koncedent 
 
Občina Rečica ob Savinji 
Rečica ob Savinji 55 – 3332 Rečica ob Savinji 
Tel.:    (03)  839 18 30 
e-pošta:   tajnistvo@obcina-recica.si  
Županja:  Anja Rebernik 
 
Občina Rečica ob Savinji s svojimi 30,1 km2 površine in okoli 2.300 prebivalci sodi med 
manjše slovenske občine in se razteza na območju severovzhodne Slovenije, statistično 
pa sodi v Savinjsko regijo. Občina se deli na 11 naselij, in sicer Dol-Suha, Grušovlje, Homec, 
Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec, 
Varpolje in Zgornje Pobrežje. Rečica ob Savinji je ena od mlajših občin v Republiki Sloveniji. 
Nastala je 13. junija 2006 z izločitvijo iz občine Mozirje. Upravno središče občine je trg 
Rečica ob Savinji, občinska stavba pa se nahaja v stari šoli, kjer si prostore deli še z vrtcem. 
Občina Rečica ob Savinji praznuje svoj občinski praznik 17. junija, kot spomin, ko je bilo na 
Rečici ob Savinji leta 1899 ustanovljeno kmetijsko društvo in v spomin na podelitev trških 
pravic leta 1585. V času praznika se odvijajo številne kulturne, športne, turistične in druge 
prireditve. Zgodovinske korenine pa segajo še dlje, saj je bila Rečica (»Riez«), kot naselje 
prvič omenjena v listini septembra 1231, ko je v župnijski cerkvi sv. Kancijana zboroval 
oglejski patriarh Bertold Andeški z mnogimi cerkvenimi dostojanstveniki, ki so sodili 
dvema roparjema gornjegrajskega samostana. Trške pravice je Rečica nato, kot že rečeno 
dobila sredi 14. stoletja, potrjene pa so bile skupaj s sodno pravico 2. februarja 1585 od 8. 
ljubljanskega škofa Janeza Tavčarja (1544-1597), ki je na Rečici imel svoj »dvor« (h.št. 
Rečica 54). Šolo je kraj dobil leta 1777. Krajevne znamenitosti kraja in občine so naprimer 
sramotilni kamen (edini v Zgornji Savinjski dolini), Tavčarjev dvor in Cerkev svetega 
Kancijana (prvič omenjana že leta 1173, po požaru 1799 pa na novo postavljena leta 1804. 
Upravno središče, to je kraj Rečica ob Savinji in okolica so medsebojno povezani z 
omrežjem lokalnih cest in javnih poti v skupnem obsegu okoli 59,1 km, od tega je 25,3 km 
lokalnih cest in 33,8 km javnih poti. 
 
Izdelovalec investicijskega programa in podatkovne podlage 
 
Izdelovalec investicijskega programa in ocene finančnih posledic podelitve koncesije z 
določilom primernega nadomestila koncesionarju (PNK) je Inštitut za raziskave, 
izobraževanje in svetovanje Maribor, ki ga zastopa dr. Žan Oplotnik s sodelavci. 
Podatkovne podlage za oblikovanje investicijskega programa, ki se nanašajo na investicije 
ter predmet koncesije s programom rednega vzdrževanja kot ga zahteva Pravilnik o 
rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/2016), so pripravile občinske strokovne 
službe na podlagi obstoječih in preteklih podatkov o stanju lokalnega cestnega omrežja v 
občini ter izkušenj dosedanjega opravljanja dejavnosti te javne službe in zaznanih 
investicijskih potrebah ob danih proračunskih zmožnostih.  
 
  

mailto:tajnistvo@obcina-recica.si
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3 Namen in cilji investicijskega programa z oceno finančnih posledic koncesije 
 
Občina Rečica ob Savinji namerava razpisati koncesijo za izvajanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe vzdrževanja lokalnih cest (LC), javnih poti (JP) na omrežju v 
skupnem obsegu 59.110 m ter izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje 
prometnih površin, objektov in naprav na, ob, pod in nad vozišči lokalnih cest (v 
nadaljevanju: dejavnost javne službe), ki so namenjene urejanju prometne ureditve 
oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja občine. Ob podelitvi posebne in 
izključne pravice za opravljanje dejavnosti javne službe želi občina tudi izboljšati obstoječi 
standard občinskih cest, tako da bo izbranega koncesionarja obvezala za vlaganja v nujne 
obnove, tam kjer je cestno omrežje v precej slabem stanju ali ne dosega predpisanih 
tehničnih, varnostnih in razvojnih standardov. Glede na navedeno bo občina kot 
koncedent pristopila, poleg podelitve klasične koncesije za opravljanje javne službe, tudi 
k podelitvi koncesije pogodbenega javno-zasebnega partnerstva na področju obnavljanja 
dela občinske cestne mreže, v predvidenem obsegu  13.529 m in ocenjeni skupni vrednosti 
del v višini 2,28 mio € (z DDV). 
 
Namen in cilj tega dokumenta je pripraviti strokovne podlage in primeren okvir za sprejem 
odločitve o podelitvi koncesije za dejavnosti javne službe in sklenitve pogodbenega javno-
zasebnega partnerstva na področju obnavljanja občinske cestne mreže. Na podlagi  tega 
dokumenta se v skladu z določilom 31. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ 
(Uradni list RS, št. 127/2006) ugotovi, ali so izpolnjeni vsi ekonomski, pravni, tehnični in 
drugi pogoji za izvedbo projekta, podelitev koncesije in sklenitev pogodbenega javno-
zasebnega partnerstva.  
 
Poleg tega je namen dokumenta podati celovito sliko o preteklem dogajanju in o 
trenutnem stanju na področju lokalnih občinskih javnih cest z vidika rednega zimskega in 
letnega vzdrževanja z analizo  potreb po obnovah in razvoju ter željenem prihodnjem 
stanju na tem področju, ki ga želi občina v skladu z zakonodajo predati v koncesijsko 
upravljanje koncesionarju. Poleg osnovnih dejavnosti bo bodočemu koncesionarju 
podeljeno tudi javno pooblastilo za ravnanje z zapuščenimi vozili in dodatno 
čiščenje/pometanje lokalnih cest. Javno-zasebno partnerstvo pa vključuje še geodetski 
posnetek novega stanja cestnega omrežja po izvedenih investicijskih delih.  
 
Koncesionar bo v zameno za podeljeno koncesijo in odmerjeno letno nadomestilo (PNK) 
v celotnem obdobju trajanja koncesije dolžan izvajati dogovorjene storitve koncesije ter 
realizirati dogovorjena vlaganja v izboljšanje lokalne cestne infrastrukture. Ta dokument  
predstavlja za občino tudi izhodiščno strokovno podlago pri sprejemu nadaljnjih odločitev 
glede podelitve koncesije.  
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Z izvajanjem dejavnosti javne službe bo zagotovljeno redno vzdrževanje in organiziranje 
obnavljanja lokalnih cest, kar bo zagotavljalo varen promet na njih; ohranile ali izboljšale 
se bodo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter ohranjal urejen videz 
občinskih javnih cest s pozitivnimi vplivi na zaščito okolja in varnosti v prometu.  
 
Z investicijskim vzdrževanjem in koncesijsko obnovo bo dosežena dolgoročnejša ureditev 
posameznih delov lokalnih cest glede na njihovo dotrajanost ali poškodovanost cest 
oziroma glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, zaščite 
okolja in varnosti prometa. Najpomembnejši cilj pa je, da se investicijsko vzdrževanje 
izvede v začetnem obdobju trajanja koncesijskega razmerja, predvidoma v obdobju prvih 
štirih let, in da organizacijska, finančna in operativna tveganja prevzame koncesionar, ki 
se za to ustrezno poplača skozi prejeta dogovorjena letna plačila t.i. negativne 
koncesnine.  Izbor obdobja trajanja koncesije temelji predvsem na zmožnostih občinskega 
proračuna za pokrivanje letnega nadomestila koncesionarju ter obsegu predvidenih 
obnovitvenih del na omrežju občinskih cest, ki znašajo v fizičnem smislu zgoraj že 
navedenih 59,11 km in zajemajo ukrepe na 14 odsekih kategoriziranih cest v skupni 
vrednosti okoli 2,28 mio € (glej opis predmeta koncesije v nadaljevanju). 
  
S tem dokumentom se v naprej opredelijo temeljni ekonomski, finančni in tehnični 
elementi koncesijskega razmerja in predmeta koncesije, skupaj z oceno ekonomskih in 
finančnih posledic podelitve koncesije in načina vstopanja v javno zasebno partnerstvo, 
kar je tudi podlaga za sprejem akta o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja lokalnih javnih cest ter 
vzdrževanja drugih prometnih površin v občini, osnutka koncesijske pogodbe in pripravo 
pogojev razpisa na katerem bo podeljena koncesija z merili izbora.   
 
Na podlagi usklajenosti programa z zakonodajo, razvojnimi dokumenti občine in 
ponudbami, ki jih bodo oddali zainteresirani prihodnji koncesionarji na odprtem javnem 
razpisu, ki ga bo pripravila občina, se bo ugotovilo ali so izpolnjeni vsi pričakovani 
ekonomski, pravni, tehnični in drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev koncesijskega 
razmerja v okviru javno-zasebnega partnerstva.  
 
V dokumentu je v nadaljevanju prikazana najprej analiza obstoječega stanja z opisom 
predmeta koncesije, predviden in opisan je tudi prihodnji obseg izvajanja dejavnosti s 
prikazano oceno vrednosti predmeta koncesije ter predvidena finančna konstrukcija s 
terminskim planom, predvidena je organizacija izvedbe projekta podelitve koncesije ter 
organizacija za spremljanje ekonomskih in finančnih učinkov investicije skupaj z zbirnim 
prikazom rezultatov izračunov ter predlogom za izbor ustreznih ekonomskih in finančnih 
okvirjev podelitve koncesije in priprave javnega razpisa za izbor koncesionarja.  
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4 Povzetek investicijskega programa in opis predmeta koncesije 
 
 

Predmet koncesije – fizični pregled omrežja cest 
 
Predmet koncesije je kategorizirano omrežje lokalnih cest (LC), javnih poti (JP) s 
podkategorijami lokalnih cest in pripadajočimi prometnimi površinami v skupnem obsegu 
59.110 m, pri čemer je 25.329 m lokalnih cest, 33.781 m javnih poti, 2.500 m 
nekategoriziranih cest ter približno za okoli 3.700 m ostalih prometnih površin (pločnikov, 
parkirišč, interventnih poti, ipd). Podrobnejši prikaz posameznih elementov predmeta 
koncesije je razviden iz točk tega besedila v nadaljevanju. Poleg tega je predmet koncesije, 
poleg kategoriziranega omrežja lokalnih cest in pripadajočih prometnih površin ter 
objektov, tudi cestno omrežje 12 odsekov, ki so predvideni za obnovo v skupni dolžini 14,19 
km. Odseki se nahajajo na obstoječem omrežju občinskih cest, njihova obnova pa pomeni 
sanacijo dotrajanih elementov cest in cestnih objektov, njihovo nadgradnjo ali sanacijo 
posameznih delov (bankin, plazov, mostov, ipd). 
 
Tabela 1: Predmet koncesije rednega in investicijskega vzdrževanja cest v občini 
 

Št. Opis ceste oz. površine v m / m2 

1 Lokalne ceste (LC) (m) 25.329 

2 Javne poti (JP) (m) 33.781 

4 Ostali odseki nekategoriziranih cest (m) 2.500 

5 Pločniki ob občinskih in državnih cestah (m) 100,00 

6 Javna parkirišča (m2) 2.100,00 

7 Ostalo (m2) 1.500,00 

8 Avtobusna postajališča (število) 8 

   

 SKUPAJ KATEGORIZIRANE CESTE (LC, JP, LK, LZ) (v m) 59.110,00 

 SKUPAJ VSE CESTE (LC, JP, LK, LZ. nekategorizirane) (v m) 61.610,00 

 PROMETNE POVRŠINE (pločniki, idr.) (v m) 100,00 

 OSTALE PROMETNE POVRŠINE (parkirišča, idr.) (v m2) 3.600,00 

   

 SUPAJ VSE CESTE IN POVRŠINE V OBČINI (brez parkirišč) (v m) 61.610,00 

   

 lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v podkategorije 

 LZ zbirne mestne ali krajevne ceste  

 LK mestne ali krajevne ceste  
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Investicijske obnove – lokalna cesta / odsek 
dolžina odseka 

v m 

LC 267-111 Most sp.Rečica-Trnovec/Gorica 1.406,00 

LC 267-112 Trnovec-Pobrežje-odcep Brdo 2.675,00 

LC 267-113 Brdo-Floser-odcep Homec 315,00 

LC 267-063 Poljane-križišče trg Rečica 190,00 

LC 267-062 Mozirnica-Dol Suha-Poljane 2.060,00 

LC 267-061 Trnavče-Dol-Mozirnica 316,00 

LC 267-073 Žeronice-Tišler-Poljane 2.097,00 

JP 768-061 Kote-Rečica/prosvetni dom 617,00 

LC 267-132 Varpolje/Matavži-Čebuli 1.200,00 

LC 267-133 Čebuli-Grušovlje 977,00 

JP 767-411 Majerhold RC-Čebuli 611,00 

JP 768-231 Poljane-Mesničar 624,00 

JP 767-491 Rečica (kapela) – novo naselje 91,00 

JP 767-541 Rečica – novo naselje ulica C 350,00 

SKUPAJ  v km  13.529,00 

 
Spisek pravnih podlag 
 
Pri izdelavi dokumenta so bili uporabljeni naslednji zakoni in strokovne podlage: 
 

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur. l. RS, št. 127/2006), 

 Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006), 

 Zakon o cestah /ZCes/ (Ur.l. RS št. 109/2010) in Zakon o varnosti cestnega prometa 
/ZVCP-1/ (Ur.l. RS, št. 56/57/2008-ZLDUVCP, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV), 

 Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009), 

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

 Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega 
partnerstva (Uradni list RS, št. 32/2007), 

 Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/2016).  
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5 Analiza stanja na področju predmeta koncesije – redno vzdrževanje cest 
 
Način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest - pravna analiza stanja 
 
Ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto 
uporablja na način in pod pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost 
prometa. Javne ceste se delijo na državne in občinske, so grajeno javno dobro in izven 
pravnega prometa, kar pomeni, da se z njimi ne more prosto razpolagati oziroma jih 
prodajati ali kupovati na prostem trgu. Kategorizacija občinskih cest v občini Rečica ob 
Savinji je določena z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rečica ob 
Savinji, kjer se cestno omrežje deli na lokalne ceste in javne poti. Lokalne ceste s skrajšano 
oznako LC so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij 
med seboj ali delov naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa 
na ceste enake ali višje kategorije. Urejena cestna infrastruktura je za lokalno skupnost 
izrednega pomena in pomeni napredek tako v družbenem, okoljskem, ekonomskem ter 
varnostnem razvoju. Skupna dolžina lokalnih cest v občini Rečica ob Savinji znaša glede na 
banko cestnih podatkov 25,33 km, ki pa se jim smiselno priključujejo še javne poti. Javne 
poti s skrajšano oznako JP so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in 
ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto.  Skupna dolžina javnih poti v občini 
Rečica ob Savinji znaša 33.781 m, poleg tega pa moramo omeniti še 2.500 m 
nekategoriziranih cest, nekaj km ostalih prometnih površin (kot npr. pločnikov, 
postajališč, ipd) ter urejenih parkirišč oziroma javnih ter zasebnih parkirnih površin. 
Občinski svet je v letu 2009 sprejel Odlok o občinskih cestah v Občini rečica ob Savinji (Ur.l. 
RS št. 110/2009), kasneje pa še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih 
cestah v Občini Rečica ob Savinji (Ur.l. RS št. 38/2012). Oba navedena dokumenta določata 
način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe v občini. 
Občinski svet je navedena odloka sprejel na podlagi določil takratnega Zakona o javnih 
cestah (ZJC) (Ur.l. RS št. 33/06, 45/08) oz. Zakona o cestah (ZCes-1) (Ur.l. št. 109/10, 48/12, 
36/14), ki je nadomestil prej navedeni prvotni Zakon o javnih cestah (ZJC). 
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Stroški izvajanja javne službe rednega vzdrževanja cest – finančna analiza stanja 
 
V spodnjih Tabelah so prikazani stroški izvajanja javne službe »Vzdrževanje občinskih cest 
ter prometnih površin, objektov in naprav, ki so namenjene urejanju prometne ureditve 
oziroma varnemu odvijanju prometa« kot so bili zabeleženi pri izvajanju dejavnosti za 
preteklo triletno obdobje, to je v letu 2016, 2017 in leta 2018. Kljub temu, da je triletno 
opazovalno obdobje relativno kratko, smo z njim omejeni, saj je v letu 2016 začel veljati 
nov Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/2016), ki je nadomestil 
predhodni Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega  vzdrževanja 
javnih cest (Ur. list RS, št. 62/1998), čemur so se prilagodile tudi računovodske evidence. V 
tabeli 3 so najprej prikazani skupni stroški, za celotno omrežje občinskih cest, prometnih 
površin in prometno signalizacijo ter opremo, v Tabeli 4 pa so nato stroški izvajanja javne 
službe razdeljeni na 1 km rednega vzdrževanja ceste in pripadajočih prometnih naprav 
skupaj s prikazom približnih povprečnih stroškov na 1 km v drugih slovenskih občinah in z 
oceno okvirnega standarda izvajanja javne službe, vse kot določa zgoraj navedeni 
pravilnik. Historično prikazani stroški so razdeljeni po kategorijah kot jih določa Pravilnik, 
ob koncu tabele pa so prikazani še zbirni podatki za segment rednega letnega vzdrževanja 
lokalnih cest, za segment izvajanja zimske službe in skupni stroški vzdrževanja cest.  
 
Kot vidimo iz historične analize, so se stroški v preteklem obdobju gibali skupno med okoli 
196 tisoč € v letu 2018, pa vse do 275 tisoč € v letu 2017, v povprečju pa so znašali okoli 235 
tisoč €. Ob tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da se je standard izvajanja dejavnosti v 
obdobju spreminjal, povprečno pa je po naši oceni presegal tistega, ki ga sicer zahteva 
Pravilnik. Ob tem je potrebno zapisati, da bodo te vrednosti v prihodnje nižje, saj so v 
sedanjih podatkih zajeti tudi nekateri stroški, ki v klasična dela po Pravilniku ne sodijo in 
bodo iz stroškovnika koncesionarja izločena, prav tako bo spremenjena njihova relativna 
razporeditev, kar je prikazan tudi v tabeli spodaj. Poleg tega se pričakuje nižje vrednosti 
zaradi načrtovanih obnov in racionalizacije poslovanja koncesioniranega vzdrževanja 
občinskih cest. Prav tako se iz historičnih podatkov opaža letno nihanje posameznih 
postavk stroškov, kar pa ne bo tako v primeru podelitve koncesije, saj se s sklenjenim 
koncesijskim razmerjem nihanja poravnajo z izhodiščno določenimi vrednostmi, ki jih 
koncedent kot maksimalne in optimalne določi skladno z oceno finančnih posledic in kot 
take vnese v razpisne pogoji podelitve koncesije – gre za določitev t.i. letnega primernega 
nadomestila koncesionarju (PNK), ki se lahko spremeni zgolj ob pojavu nepredvidenih 
posebnih okoliščin, kot so npr. Izjemna nihanja v cenah surovin in energentov in so 
predmet ponovnih pogajanja ob nastanku tovrstnih okoliščin. Koncedent se tako zaveže, 
koncesionar pa sprejme dejstvo, da bo ne glede na nastale razmere dejansko realizirane 
stroške, letna odmera koncesionarju ostala v okvirih dogovorjenega v celotnem obdobju 
trajanja koncesije. Gre za delitev tveganj med koncedentom in koncesionarjem, ki si ob 
podpisu koncesijske pogodbe vsak zase ocenita povprečne vrednosti, ki so za oba 
sprejemljive in temeljijo, na eni strani na ocenjenih tehničnih standardih predmeta 
koncesije, na drugi strani pa na okvirnih povprečnih realiziranih stroških v preteklosti ter 
povprečnih stroških izvajanja dejavnosti v primerljivih okoljih po Sloveniji. Predhodno je 
zato izrednega pomena, da se tako koncedent kot koncesionar seznanita in opredelita do 
ocene primernih stroškov, ki izhajajo, so  oz. bodo izhajali iz izvajanja javne službe. 
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Tabela 3: Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja omrežja cest v obdobju med 2016 in 2018* - skupaj v € in povprečno po kategorijah 
 

Evidenca stroškov glede na Pravilnik o rednem vzdrževanju v € 2016 2017 2018* pov_občina pov_pravilnik 

Pregledniška služba (1) 6.224 6.227 16.231 9.561 19.452 

RV prometnih površin (2) 95.232 152.310 31.303 92.948 37.514 

RV cestnih objektov (3) 49.123 25.813 2.705 25.880 3.242 

RV bankin (4) 28.784 10.871 22.028 20.561 26.399 

RV naprav za odvodnjavanje (5) 4.405 7.314 13.912 8.544 16.673 

RV brežin in berm (6) 7.514 0 14.299 7.271 17.136 

RV Prometne signalizacije in opreme (7) 6.807 11.569 7.027 8.468 8.421 

RV cestnih naprav in ureditev (8) 0 0 3.478 1.159 4.168 

RV vegetacije (9) 3.192 8.779 5.410 5.794 6.484 

Zagotavljanje preglednosti (10) 0 0 3.478 1.159 4.168 

Čiščenje cest (11) 3.246 6.474 4.251 4.657 5.094 

RV mejnikov in drugih površin (12,13) 0 0 1.932 644 2.316 

Nadzor osnih obremenitev in vozil (14) 0 0 773 258 926 

Intervencijski ukrepi (15) 0 0 3.865 1.288 4.631 

Zimska služba (16) 29.617 46.175 65.698 47.163 78.733 

RV ceste - letno (1 do 15) 204.527 229.357 130.693 188.192 156.623 

Skupaj RV ceste (1 do 16)   234.144 275.532 196.391 235.356 253.356 

* za leto 2018 smo skupno vrednost RV porazdelili po posameznih postavkah glede na  primerne vrednosti kot bi bile pričakovane, če bi sledili primerljivim vrednostim povprečja 
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Tabela 4: Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja omrežja cest na 1 km in primerjava s povprečjem v Sloveniji z oceno odmika od povprečja 
 

Glede na pravilnik o rednem vzdrževanju v €/km 2016 2017 2018* pov_V pov_prav 100% st* st% 

Pregledniška služba (1) 105 105 275 162 329 231 70% 

RV prometnih površin (2) 1.611 2.577 530 1.572 635 446 353% 

RV cestnih objektov (3) 831 437 46 438 55 39 1137% 

RV bankin (4) 487 184 373 348 447 314 111% 

RV naprav za odvodnjavanje (5) 75 124 235 145 282 198 73% 

RV brežin in berm (6) 127 0 242 123 290 204 60% 

RV Prometne signalizacije in opreme (7) 115 196 119 143 142 100 143% 

RV cestnih naprav in ureditev (8) 0 0 59 20 71 50 40% 

RV vegetacije (9) 54 149 92 98 110 77 127% 

Zagotavljanje preglednosti (10) 0 0 59 20 71 50 40% 

Čiščenje cest (11) 55 110 72 79 86 61 130% 

RV mejnikov in drugih površin (12,13) 0 0 33 11 39 28 40% 

Nadzor osnih obremenitev in vozil (14) 0 0 13 4 16 11 40% 

Intervencijski ukrepi (15) 0 0 65 22 78 55 40% 

Zimska služba (16) 501 781 1.111 798 1.332 935 85% 

RV ceste - letno (1 do 15) 3.460 3.880 2.211 3.184 2.650 1.860 171% 

Skupaj RV ceste (1 do 16)   3.961 4.661 3.322 3.982 3.982 2.795 142% 

*  za leto 2018 smo skupno vrednost RV porazdelili po posameznih postavkah glede na  primerne vrednosti kot bi bile pričakovane, če bi sledili primerljivim vrednostim povprečja 
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Analiza stroškov izvajanja GJS prirejena na 1 km občinske cestne mreže pokaže, da je bilo 
v preteklem obdobju v povprečju za redno vzdrževanje cest v občini Rečica ob Savinji 
namenjenih okoli 3.982 € na km cestne mreže, kar po naši oceni presega povprečno 
vrednost, glede na primerljive podatke o polnih vrednostih v primerljivih slovenskih 
občinah, kjer smo uspeli pridobiti podatkovno bazo za primerjavo (okoli 2.795 €/km letno) 
pri čemer pa je del odstopanj nedvomno potrebno pripisati dejstvu, da je v knjiženih 
evidencah zajetih tudi nekaj stroškov investicij in vzdrževanja, ki jih moramo v nadaljevanju 
izločiti. Kljub temu se lahko občina uvrsti med tiste v kateri je odstotek izvajanjega 
standarda med višjimi, saj v povprečju slovenske občine dosegajo predpisani standard 
rednega vzdrževanja zgolj med 60-70%, kar s seboj prinese tudi nižje stroške a je tudi 
vzdrževanost in varnost nižja. Glede na navedeno in pridobljene rezultate analize, nam bo 
tako za končno oceno primernega nadomestila koncesionarju, poleg ocene investicijskega 
obnavljanja in stroškov kapitala ter predvidenega trajanja koncesijskega razmerja, 
merodajna tako pretekla kot tudi izkustveno pridobljena skupna vrednost porabe za 
redno vzdrževanje lokalnih cest kot ponderirano povprečje drugih primerljivih občin v 
Sloveniji, katerih bazo ocenjenih vrednosti smo si pridobili z vodenjem podobnih 
koncesijskih postopkov v preteklem obdobju. Glede na navedbe bo po izboru 
koncesionarja potrebno oceniti ali je obstoječi standard izvajanja dejavnosti na področju 
lokalnih cest v občini ustrezen za varno in nemoteno odvijanje prometa ali bi ga bilo 
potrebno kakorkoli korigirati. Domnevamo, da doseganje predpisanega standarda tudi v 
bodoče v občini ne bo problematično, zato predlagamo, da se polni standard kot 
optimalnega zahteva tudi pri sklepanju prihodnjega koncesijskega razmerja, pri čemer je 
potrebno upoštevati zakonodajo in predpisane standarde. Seveda pa je mogoče 
predvideti, da se na razpisu pridobljeno koncesijsko ponudbo na ravni zagotavljanja 100% 
predpisanega standarda, v nadaljevanju trajanja koncesijskega razmerja spremeni po 
posameznih letih izvajanja, v skladu s finančno močjo občine in letnim planom rednega 
vzdrževanja predmeta koncesije, kot jo glede na pogodbena določila skupno določita 
koncedent in koncesionar na letni osnovi. 
 
V tem poglavju opravljena analiza stroškov izvajanja dejavnosti obvezne gospodarske 
javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in pripadajočih prometnih površin nam v 
nadaljevanju služi kot eden izmed vstopnih podatkov za oceno primernega nadomestila 
koncesionarju (PNK), ki je v končni fazi sestavljeno iz: 
 

 Analize stroškov rednega vzdrževanja v preteklem obdobju in primerljivih okoljih 

 Analize ocenjene vrednosti predvidenih obnovitvenih investicij 

 Analize predvidenih stroškov financiranja in kapitala koncesionarja 

 Analize primernega donosa na vložen kapital koncesionarja in trajanja koncesije 
 

Vse navedene postavke nam skupno pokažejo primerno vrednost letnega nadomestila 
koncesionarju, istočasno pa pomenijo tudi primeren ekonomsko finančni okvir za 
koncedenta pri pripravi koncesijskega akta in razpisa za podelitev koncesije. 
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Tehnično tehnološki del izvajanja koncesije javne službe 
 
Vzdrževanje lokalnih cest, kolesarskih stez in pločnikov ter vzdrževanje prometnih 
površin, objektov in naprav na, ob, pod ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene 
urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa  ter obsega letno in 
zimsko vzdrževanje. Redno letno vzdrževanje obsega opravljanje cestno-pregledniške 
službe, vzdrževanje, krpanje in obnovo površin, urejanje cestnega telesa, zagotavljanje 
prometne varnosti in preglednosti, vzdrževanje objektov in naprav za odvajanje 
meteornih voda, vzdrževanje avtobusnih postajališč, kolesarskih stez in pločnikov, 
vzdrževanje in obnavljanje cestno prometne signalizacije ter zbiranje in posredovanje 
podatkov za kataster. Zimsko vzdrževanje obsega zagotavljanje potrebnega števila 
prometnih znakov in snežnih kolov; posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za 
preprečevanje poledice; pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih 
površin; pluženje snega na javnih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter 
odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari; 
odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce; čiščenje objektov in 
naprav, zgrajenih za intervencijo in požarno varnost; čiščenje zasneženih prometnih 
znakov; obveščanje o stanju cest, čiščenje odtokov; opravljanje cestno – pregledniške 
službe za zagotavljanje prometne varnosti in druge naloge, ki omogočajo v zimskem času 
promet na cestah ter vsa vzdrževalna dela po končani zimski službi za zagotovitev 
ustreznih prometnih pogojev na cestah.  Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po 
pravilih stroke in v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti 
cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje, itd. Pri vzdrževanju cest morajo 
biti dobavljeni in vgrajeni atestirani materiali in oprema, ravnanje z izkopanimi, dotrajanimi 
in odstranjenimi materiali in opremo se mora izvajati skladno s predpisi. Vzdrževanje 
kategoriziranih lokalnih cest obsega: 
 
1. Pregledniško službo, 
2. Redno vzdrževanje prometnih površin, 
3. Redno vzdrževanje cestnih objektov, 
4. Redno vzdrževanje bankin, 
5. Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, 
6. Redno vzdrževanje brežin in berm, 
7. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 
8. Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, 
9. Redno vzdrževanje vegetacije, 
10. Zagotavljanje preglednosti cest, 
11. Čiščenje cest, 
12. Vzdrževanje mejnikov, 
13. Vzdrževanje drugih prometnih površin, 
14. Nadzor osnih obremenitev in vozil, 
15. Intervencijski ukrepi, 
16. Zimska služba. 
 
Posamezna dela so podrobneje opredeljena v Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 
(Ur.l. RS, št. 38/2016), ki je zakonsko predpisan akt za urejanje tega področja. 
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6 Analiza stanja na področju predmeta koncesije – investicijsko vzdrževanje 
 
Poleg predpisanega rednega vzdrževanja omrežja lokalnih cest (LC) v občini Rečica ob 
Savinji, bo v okviru koncesije zagotovljena tudi dolgoročnejša ureditev posameznih delov 
cest glede na njihovo dotrajanost ali poškodovanost oziroma glede na potrebo po 
izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, zaščito okolja in varnosti v prometu. V 
okviru tega investicijskega programa so bila zato predvidena investicijska vlaganja v 
obnovo na skupno 14 odsekih omrežja v ocenjeni razpisni vrednosti 2,28 mio eur z DDV  ter 
obsegu 13.529 m. V okviru koncesije bo koncedent zavezal koncesionarja za izvedbo 
investicijskih vlaganj na tistih delih omrežja, kjer koncedent meni, da je to najbolj 
potrebno. Sintezni prikaz predvidenih investicij je razviden iz Tabele 5, podroben prikaz, 
lokacijska informacija in finančna ocena glede na strukturo del po posamezni obnovi pa iz 
prilog tega besedila ob koncu analitičnih poglavij in v dokumentih projektantov. 
 

Tabela 5: Predvidena investicijska vlaganja v okviru predmeta koncesije 
  

Investicijske obnove – lokalna cesta / odsek 
dolžina odseka 

v m 
Ocena vrednosti del 

v € brez DDV 

LC 267-111 Most sp.Rečica-Trnovec/Gorica 1.406,00 249.702,84 € 

LC 267-112 Trnovec-Pobrežje-odcep Brdo 2.675,00 420.670,50 € 

LC 267-113 Brdo-Floser-odcep Homec 315,00 115.676,16 € 

LC 267-063 Poljane-križišče trg Rečica 190,00 20.968,81 € 

LC 267-062 Mozirnica-Dol Suha-Poljane 2.060,00 291.901,20 € 

LC 267-061 Trnavče-Dol-Mozirnica 316,00 46.308,58 € 

LC 267-073 Žeronice-Tišler-Poljane 2.697,00 271.601,98 € 

JP 768-061 Kote-Rečica/prosvetni dom 617,00 67.210,94 € 

LC 267-132 Varpolje/Matavži-Čebuli 1.200,00 109.934,01 € 

LC 267-133 Čebuli-Grušovlje 977,00 79.039,56 € 

JP 767-411 Majerhold RC-Čebuli 611,00 54.358,64 € 

JP 768-231 Poljane-Mesničar 824,00 133.315,50 € 

JP 767-491 Rečica (kapela) – novo naselje 91,00 86.174,30 

JP 767-541 Rečica – novo naselje ulica C 350,00 15.763,66 

SKUPAJ  v km  13.529,00 1.869.845,41 

 DDV 22% 411.365,99 

 Skupaj v € 2.281.211,40 
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7 Ocena vrednosti koncesije in primerno nadomestilo koncesionarju (PNK)1 
 
Kot navedeno v predhodnih poglavjih, bo koncedent koncesionarju zagotavljal 
enakomerni letni prihodek iz naslova opravljanja koncesijskih del in storitev, tako v okviru 
zagotavljanja rednega vzdrževanja lokalne cestne mreže kot v okviru zagotavljanja 
izvajanja investicijsko vzdrževalnih del na posameznih predvidenih odsekih lokalnih cest. 
Glede na to je za izpeljavo razpisa podelitve koncesije in oceno finančnih posledic za 
proračun občine, izredno pomembno določiti najvišjo še primerno vrednost letne odmere 
koncesionarju, t.i. primerno nadomestilo koncesionarju (PNK) in iz njega izhajajočo 
celotno vrednost podeljene koncesije, ki jo bo občina odmerila koncesionarju in bo kot 
proračunski odhodek bremenila proračun v obdobju trajanja koncesijskega razmerja. 
Primerno letno nadomestilo koncesionarju (PNK)  je v grobem sestavljeno iz: 
 

 Stroškov rednega vzdrževanja omrežja lokalnih cest, 

 Ocenjene vrednosti predvidenih obnovitvenih investicij, 

 Predvidenih stroškov financiranja in stroškov kapitala koncesionarja, 

 Primernega donosa na vložen kapital koncesionarja in trajanja koncesije. 
 

Vse navedene postavke nam skupno pokažejo najvišjo primerno vrednost letnega 
nadomestila koncesionarju (PNK), istočasno pa pomenijo tudi primeren ekonomsko 
finančni okvir za koncedenta pri pripravi koncesijskega akta in razpisa za podelitev 
koncesije ter pokažejo celotno vrednost koncesije v obdobju trajanja koncesijskega 
razmerja. PNK je orientacijska vrednost, ki naj bi se upoštevala pri ocenjevanju ponudb. 
 
Stroški rednega  vzdrževanja (RV) – stalne izhodiščne cene 
 

Stroški RV upoštevajo stroške polnega standarda, kot ga predvideva Pravilnik o rednem 
vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/2016). Izhodiščna vrednost slednjih je glede na 
preteklost razvidna iz Tabel 3 in 4, pri čemer pa smo za potrebe ocene finančnih posledic 
podelitve koncesije in priprave razpisa ter izračuna PNK, ocenili  t.i. primerne stroške RV 
na letni ravni, ki so prikazani v Tabeli 6 spodaj. Pri tej oceni smo izhajali iz povprečnih 
vrednosti za primerljiva območja v drugih občinah in dejstva, da bo del cestne mreže 
obnovljen, s tem pa se bodo znižali tudi potrebni letni stroški vzdrževanja. Prav tako so v 
te ocene vštete tudi predpostavke o morebitnih racionalizacijah in rezervah. 
 

Tabela 6: Stroški izvajanja javne službe na cestah in javnih površinah v €/leto 
 

Obdobje /leta/ - obstoječi standard 
Povprečni letni stroški v EUR/leto z DDV 

/redno letno in zimsko vzdrževanje/ 

Redno vzdrževanje - letno (RVL) 109.945 € 

Redno vzdrževanje - zimsko (RVZ) 55.268 € 

Letni strošek rednega vzdrževanja (RV) 165.218 € 

                                                      
1 Za namene priprave analitičnega okvira in kalkulacije PNK so vrednosti predstavljene z DDV. 
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Stroški investicijskih obnov in razvoja omrežja – stalne in tekoče cene 
 
Stroški investicijskega obnavljanja kot jih predvideva program opredeljen v poglavju 5, 
podrobneje pa v Prilogah, znašajo predvidoma 2,28 mio € z DDV oziroma predvidoma 1,87 
mio € brez vključenega DDV. Ob tem velja pripomniti, da ta ocena služi zgolj kot 
orientacijska vrednost za izračun primerne vrednosti letnega nadomestila koncesionarju 
(PNK), saj bo koncesionar investicijo financiral iz naslova lastne finančne kalkulacije in 
konstrukcije, poplačal pa skozi pridobljena letna nadomestila v času trajanja koncesijskega 
razmerja. Glede na to je mogoče, da znotraj svoje finančne kalkulacije koncesionar realizira 
tudi drugačne stroške investicijskih obnovitvenih del, kar pa ne vpliva na vnaprej določeno 
letno obveznost koncedenta do koncesionarja v okviru koncesionarjevega nadomestila 
(PNK). Zato je bolj kot ocena vrednosti zahtevanih investicijskih del, pomemben njihov 
natančen tehnično tehnološki popis in zahteve po predpisani kvaliteti izvedbe, roku 
izvedbe in seveda kvaliteten nadzor ustreznosti izvajanja koncesijske pogodbe s strani 
koncedenta. Popis del je sicer razviden iz Prilog tega besedila, prav tako pa mora biti 
slednji del razpisne dokumentacije in kot priloga dodan podpisani koncesijski pogodbi 
med koncesionarjem in koncedentom. 
 
Stroški izvajanja investicijskega vzdrževanja po tekočih cenah so približno enaki kot po 
stalnih cenah, saj predpostavljamo, da bo izbrani koncesionar pripravljen investicijo 
realizirati v dogovorjenem 4 letnem obdobju po izhodiščnih pogodbenih cenah, 
morebitna odstopanja od ocenjene osnove pa bo pokrival iz predvidene vključene letne 
uskladitve letnega nadomestila koncesionarju (PNK, koncesnine), ki po našem predlogu 
znaša do največ +2,5 %/letno, iz vkalkulirane razlike za donos, stroškov financiranja in 
donosa iz naslova prevzema tveganj kot ocenjeno v nadaljevanju tega besedila. 
 
Stroški rednega vzdrževanja – tekoče cene  
 
Stroški rednega vzdrževanja po stalnih cenah so bili določeni v okviru Tabele 6 zgoraj,  za 
polni standard izvajanja dejavnosti rednega vzdrževanja lokalnih cest in znašajo 
predvidoma do 165 tisoč €/letno (Tabela 6 zgoraj). Tekoče cene rednega vzdrževanja pa 
so cene, ki jih predvidimo glede na ekonomske parametre koncesionarja in gibanje 
gospodarskih kazalcev v širšem gospodarskem okolju. Gre za stroške vzdrževanja 
korigirane s predvideno najvišjo možno spremembo cen, ki v naslednjem koraku, skupaj s 
predvidenimi tekočimi stroški investicijskega vzdrževanja, predvidenim priznanim 
donosom, stroški financiranja in tveganji tako predstavljajo celokupni letni znesek plačila 
(negativne koncesnine), ki jo za izvedbo projekta, na letnem nivoju plačuje koncedent. Na 
tem mestu predstavljamo ocenjene tekoče stroške rednega vzdrževanja za prihodnje 
koncesijsko obdobje, pri čemer smo prikazali stroške rednega vzdrževanja ob predvideni 
najvišji še sprejemljivi rasti cen do +2,5% (malo višje od targetirane vrednosti inflacije v 
območju Evra kot ga zasleduje tudi ECB), posebej za varianto 10 letne, 15 letne in 20 letne 
koncesije, in sicer za polni zahtevani standard rednega vzdrževanja. 
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Tabela 7: Stroški RV po tekočih cenah z oceno SV* med 2020 in 2039 – variante za 10/15/20 letno podelitev koncesije za polni standard  
 

prilagajanje polni  standard RV  

Max. 2,5% leto 
Koncesionarjevo 

nadomestilo (KN) 
Skupaj – KN SV-KN 

Diskontna stopnja 2020 165.218 165.218   

3,00% 2021 169.349 334.567   

  2022 173.583 508.150   

  2023 177.922 686.072   

  2024 182.370 868.442   

  2025 186.929 1.055.371   

  2026 191.603 1.246.974   

  2027 196.393 1.443.367   

obdobje  2028 201.303 1.644.669   

10 let 2029 206.335 1.851.004 1.569.471 

  2030 211.493 2.062.498   

  2031 216.781 2.279.279   

  2032 222.200 2.501.479   

  2033 227.755 2.729.234   

15 let 2034 233.449 2.962.684 2.326.027 

  2035 239.285 3.201.969   

  2036 245.268 3.447.237   

  2037 251.399 3.698.636   

  2038 257.684 3.956.320   

20 let 2039 289.711 4.439.479 2.903.125 

  *sedanja vrednost koncesionarjevega nadomestila (KN) 
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Glede na ocenjene stroške rednega vzdrževanja (165 tisoč €, povečano za max. 3,0% v času 
trajanja koncesijskega obdobja) ter glede na oceno vrednosti investicije v obnove in razvoj 
(2,28 mio €) ter glede na oceno stroškov virov financiranja (lastnih in zunanjih v višini okoli 
3,0% letno) ter glede na skupni predpostavljeni zamejeni donos izbranega koncesionarja 
smo v nadaljevanju pripravili analizo treh variant primernega nadomestila koncesionarju 
(PNK) iz iz njega izhajajočo skupno vrednost koncesije. Variante se med seboj razlikujejo 
glede na obdobje trajanja koncesijskega razmerja, in sicer obdobje trajanja koncesije 10 let 
/ 15 let in 20 let. Variante, ki bi predvidevala manj kot 10 letno obdobje koncesije nismo 
analizirali, saj se predvideva, da se bo investicija v obnove realizirala v prvem štiriletnem 
obdobju in bi bilo nesmiselno koncesijsko razmerje zaključiti že po končanem ciklusu 
obnov, saj koncesionar v tem primeru ne bi mogel v celoti poplačati svojega investicijskega 
vložka oz. bi bila potrebna izhodiščna odmera koncesionarju prevelika glede na željeni cilj 
koncedenta, to je da se breme investicije čimbolj enakomerno porazdeli tekom celotnega 
obdobja, prav tako pa regulativa ne dopušča, da bi celotno nadomestilo koncesionarju za 
več kot dvakrat preseglo priznane stroške rednega vzdrževanja (P-RV).  
 
Financiranje koncesije je sicer v celoti predvideno v breme občinskega proračuna, kot že 
povedano v obliki letnih nadomestil koncesionarju (PNK), ki so vnaprej dogovorjena in 
sestavni del sklenjene koncesijske pogodbe z izbranim koncesionarjem. Plačila 
koncesionarju so lahko oblikovana tudi na podlagi mesečnih situacij, vsekakor pa jih 
koncedent v izplačilo potrdi, če so bila v tekočem obdobju izpolnjena vsa določila iz 
koncesijske pogodbe. V okviru podelitve koncesije se bo koncesionar, poleg rednega 
vzdrževanja, zavezal tudi k investicijskim vlaganjem obnov in razvoja predmeta koncesije.  
Ključno vprašanje na katerega moramo tako odgovoriti na tem mestu je, kolikšna naj bo 
ustrezna letna 'cena' storitve (primerno nadomestilo koncesionarju (PNK)) - v okviru javno 
zasebnega partnerstva – podeljene koncesije, ki jo bo občina Rečica ob Savinji plačevala 
koncesionarju za izvajanje koncesijske pogodbe v celotnem obdobju trajanja 
koncesijskega razmerja. Teorija pravi, da naj bo letno nadomestilo koncesionarju oblikovano 
v sorazmerju z oceno dejanskih stroškov, pričakovanji o donosu in tveganjih, ki jih prevzema 
koncesionar ter v skladu s cilji, izhodišči in okvirji, ki jih zasleduje koncedent ter v skladu z 
regulativo navedeno zgoraj, zato smo tem premisam sledili tudi v nadaljevanju2.  
 

                                                      
2 Glede na teoretična izhodišča in primere dobre prakse se lahko cena v okviru JZP oblikuje bodisi kot lastna 
cena za opravljeno storitev, povečana za priznani donos koncesionarju, bodisi kot odstotek zadržanega 
prihodka, ki ga koncesionar pridobiva na monopolnem trgu skozi opravljanje koncesionarske dejavnosti. V 
konkretnem primeru koncesionar ne bo pridobival prihodka neposredno od uporabnikov javnih storitev, zato 
bo njegov prihodek ocenjen na podlagi lastne cene opravljene storitve, povečan za priznani donos. Na tem 
mestu naj še posebej opozorimo na pogosto napako pri vzpostavljanju odnosa med javnim in zasebnim sektorjem, 
ko javni sektor prevzame prevelik obseg tveganj in negotovosti, s čemer zasebnemu sektorju zmanjša motivacijo 
za iskanje najbolj optimalnih, racionalnih in stroškovno učinkovitih poti za izvajanje javne službe (primer, ko se 
koncedent v pogodbi zaveže, da bo koncesionarju kril vse dejanske stroške, ki bodo nastali z opravljanjem 
dejavnosti, vključno s priznanim donosom). Zato je ta del procesa še posebej občutljiv in v veliki meri pogojuje 
(ne)uspešnost partnerstva v prihodnje. Preveč 'bogato' odmerjeno letno nadomestilo koncesionarju in preveč 
ohlapno zapisana določila o usklajevanju obveznosti in pravic skozi pogodbo, bodo najverjetneje povečala X-
neučinkovitost projekta, javnemu sektorju pa naložila nesorazmerno breme in tveganja projekta. Obratno, 
bodo prestroga merila in prenizko nastavljena višina prihodka, odvrnila morebitne koncesionarje, da bi sploh 
vstopili v JZP razmerje. 
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Analiza variant in določitev primernega nadomestila koncesionarju (PNK) 

 
Glede na postavljene okvirje, ki jih na eni strani določa pravni okvir izvajanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje lokalnih cest ter izbirne lokalne 
gospodarske javne službe vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob, pod 
ali nad vozišči državnih cest, na drugi strani pa ekonomska realnost, zmožnost in preteklo 
izvajanje dejavnosti, smo v nadaljevanju pristopili k modeliranju finančnih tokov, ki jih 
pričakujemo v okviru izvedbe investicijskega programa oz. v okviru podelitve koncesije za 
namene predmeta koncesije. Postavljena so bila izhodišča modela in na tej podlagi 
pripravljene ocene ključnih ekonomsko-finančnih parametrov koncesijskega razmerja s 
simulacijami ocen primernega nadomestila koncesionarju (PNK), ki ga je dolžan 
koncedent zagotavljati koncesionarju za ustrezno izvedbo predmeta koncesije v času 
trajanja koncesijskega razmerja. S tem smo pridobili tudi osnovne podatke o tveganjih in 
o tem kaj pomeni sprememba določenih kategorij za izvedbo programa. Simulacije 
modela temeljijo na podatkih in ocenah iz predhodnih točk predstoječega elaborata ter 
na naslednjih dodatnih predpostavkah oz. parametrih: 
 

 Simulacija koncesijskih obdobij 10 let, 15 let in 20 let z upoštevanjem ocenjenih 
stroškov obnov in rednega vzdrževanja (obnove v trajanju do največ 4 leta) 

 Interna stopnja donosa projekta/koncesionarja, ki je pogojena z regulatorno 
omejitvijo PNK v največ dvakratni višini stroška rednega vzdrževanja, povečanega za 
stroške financiranja in donosa koncesionarja v letni višini do največ 3%. 

 

Rezultati simulacij ocen prikazujejo različne možne višine letnih nadomestil koncesionarju 
(PNK), glede na ključne parametre modela, pri čemer se spreminja čas trajanja 
koncesijskega razmerja. Končna izbira modela, ki bo tudi dejansko uporabljen v okviru 
razpisa za izbor najugodnejšega koncesionarja, pa mora temeljiti na finančnih zmožnostih 
občine za plačevanje PNK v času trajanja koncesijskega obdobja ter na oceni optimalnega 
razmerja med letnim PNK in preplačilom pridobljenih koristi iz naslova letnega 
vzdrževanja in investicij v obnove opredeljenih odsekov cest v občini. 
 

Rezultati posameznih iteracij modela (simulacije), so prikazani v nadaljevanju, kjer lahko 
spremljamo letne vrednosti denarnih tokov tako na strani koncedenta (občine), kot na 
strani izbranega koncesionarja. Poleg letnih vrednosti lahko spremljamo tudi agregatne 
vrednosti, za katere pa moramo opozoriti, da predstavljajo nominalne vrednosti in so 
zaradi spreminjanja časovne vrednosti denarja, medsebojno neprimerljive oz. zgolj 
pogojno primerljive. Z namenom, da lahko medsebojno primerjamo rezultate posameznih 
iteracij modela, smo kot osnovno metodo izračuna uporabili dinamične metode 
ocenjevanja uspešnosti investicije (IRR – interna stopnja donosa in NPV – neto sedanja 
vrednost). Dinamične metode interne stopnje donosa in neto sedanje vrednosti sta 
osnovni metodi ocenjevanja uspešnosti investicijskih projektov, ki med ostalim 
upoštevata tudi osnovno pravilo financiranja investicij, to je da mora biti prihodnja 
vrednost denarnih tokov prevedena na sedanjo vrednost, če želimo finančne tokove in 
projekte medsebojno primerjati in izbrati optimalno varianto3. 

                                                      
3 Več o teoretičnih podlagah za izračun primernosti oz. uspešnosti investicijskih projektov in posledično 
smisleno uporabljenih elementov za oceno uspešnosti koncesije v Prilogi tega besedila. 
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Vrednost koncesije in PNK – Varianta I – 20 letno koncesijsko obdobje 
 
Tabela 8: Model denarnih tokov za koncesijsko obdobje 20 let (z DDV) 
 

 Prihodek / PNK 
Obveznosti 

koncesionarja 
Razmerje 

V % 
S-DT 

 PNK v € P-RV v € INV v € P-RV/PNK v € 

2020 279,5 -165,2 -570,3 59,1% -456,0 

2021 286,5 -169,3 -570,3 59,1% -453,1 

2022 293,6 -173,6 -570,3 59,1% -450,2 

2023 301,0 -177,9 -570,3 59,1% -447,2 

2024 308,5 -182,4 0,0 59,1% 126,1 

2025 316,2 -186,9 0,0 59,1% 129,3 

2026 324,1 -191,6 0,0 59,1% 132,5 

2027 332,2 -196,4 0,0 59,1% 135,8 

2028 340,5 -201,3 0,0 59,1% 139,2 

2029 349,1 -206,3 0,0 59,1% 142,7 

2030 357,8 -211,5 0,0 59,1% 146,3 

2031 366,7 -216,8 0,0 59,1% 149,9 

2032 375,9 -222,2 0,0 59,1% 153,7 

2033 385,3 -227,8 0,0 59,1% 157,5 

2034 394,9 -233,4 0,0 59,1% 161,5 

2035 404,8 -239,3 0,0 59,1% 165,5 

2036 414,9 -245,3 0,0 59,1% 169,7 

2037 425,3 -251,4 0,0 59,1% 173,9 

2038 435,9 -257,7 0,0 59,1% 178,2 

2039 446,8 -264,1 0,0 59,1% 182,7 

Skupaj 7.140 -4.220 -2.281  638,3 

P-RV je maksimalno možno priznano nadomestilo za redno vzdrževanje (RV), S-DT je saldo denarnih tokov koncesionarja  
 

V Tabeli 8 je bila pripravljena simulacija različice modela denarnih tokov koncesijskega 
razmerja, v kateri občina podeli koncesijo s trajanjem 20 let, to je do leta 2039, pri čemer 
koncesionar v prvih štirih letih izvajanja koncesije v celoti sam investira v obnovo in 
razširitev predmeta koncesije znesek 2,28 mio €. Občina je v zameno dolžna plačevati 
vnaprej dogovorjeno letno nadomestilo (PNK), ki lahko za prvo leto pogodbenega 
razmerja znaša po naši oceni do max. 279,5 tisoč € in se letno usklajuje za največ 2,5%. V 
nominalnem znesku tako občina v 20 letih koncesionarju izplača PNK v skupni vrednosti 
7,140 mio €, kar tudi predstavlja celotno vrednost koncesije po Varianti I. 
 

Varianta I – trajanje koncesije 20 let 

Ocena PNK v 000 € v izhodiščnem letu 279,5 

Vrednost koncesije v 000 € 7.140 

Delež rednega vzdrževanja v PNK 59,1% 

Predviden saldo DT koncesionarja v 000 € +638,3 

Predvidena IRR glede na predpostavke v % +3,0% 
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Vrednost koncesije in PNK – Varianta II – 15 letno koncesijsko obdobje 

 
Tabela 9: Model denarnih tokov za koncesijsko obdobje 15 let (z DDV) 
 

 Prihodek / PNK 
Obveznosti 

koncesionarja 
Razmerje 

V % 
S-DT 

 PNK v € P-RV v € INV v € P-RV/PNK v € 

2020 315,5 -165,2 -570,3 52,4% -420,0 

2021 323,4 -169,3 -570,3 52,4% -416,2 

2022 331,5 -173,6 -570,3 52,4% -412,4 

2023 339,8 -177,9 -570,3 52,4% -408,4 

2024 348,3 -182,4 0,0 52,4% 165,9 

2025 357,0 -186,9 0,0 52,4% 170,0 

2026 365,9 -191,6 0,0 52,4% 174,3 

2027 375,0 -196,4 0,0 52,4% 178,6 

2028 384,4 -201,3 0,0 52,4% 183,1 

2029 394,0 -206,3 0,0 52,4% 187,7 

2030 403,9 -211,5 0,0 52,4% 192,4 

2031 414,0 -216,8 0,0 52,4% 197,2 

2032 424,3 -222,2 0,0 52,4% 202,1 

2033 434,9 -227,8 0,0 52,4% 207,2 

2034 445,8 -233,4 0,0 52,4% 212,3 

2035 0 0 0 0 0 

2036 0 0 0 0 0 

2037 0 0 0 0 0 

2038 0 0 0 0 0 

2039 0 0 0 0 0 

Skupaj 5.658 -2.963 -2.281  413,8 

P-RV je maksimalno možno priznano nadomestilo za redno vzdrževanje (RV), S-DT je saldo denarnih tokov koncesionarja  
 

V Tabeli 9 je bila pripravljena simulacija različice modela denarnih tokov koncesijskega 
razmerja, v kateri občina podeli koncesijo s trajanjem 15 let, to je do leta 2034, pri čemer 
koncesionar v prvih štirih letih izvajanja koncesije v celoti sam investira v obnovo in 
razširitev predmeta koncesije, to je znesek 2,28 mio €. Občina je v zameno dolžna plačevati 
vnaprej dogovorjeno letno nadomestilo (PNK), ki lahko za prvo leto pogodbenega 
razmerja znaša po naši oceni do max. 315,5 tisoč € in se letno usklajuje za največ 2,5%. V 
nominalnem znesku tako občina v 15 letih koncesionarju izplača PNK v skupni vrednosti 
5,658 mio €, kar tudi predstavlja celotno vrednost koncesije po Varianti II. 
 

Varianta II – trajanje koncesije 15 let 

Ocena PNK v 000 € v izhodiščnem letu 315,5 

Vrednost koncesije v 000 € 5.658 

Delež rednega vzdrževanja v PNK 52,4% 

Predviden saldo DT koncesionarja v 000 € +413,8 

Predvidena IRR glede na predpostavke v % +3,0% 
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Vrednost koncesije in PNK – Varianta III – 10 letno koncesijsko obdobje 
 
Tabela 10: Model denarnih tokov za koncesijsko obdobje 10 let (z DDV) 
 

 Prihodek / PNK 
Obveznosti 

koncesionarja 
Razmerje 

V % 
S-DT 

 PNK v € P-RV v € INV v € P-RV/PNK v € 

2020 330,0 -165,2 -570,3 50,1% -405,5 

2021 338,3 -169,3 -570,3 50,1% -401,3 

2022 346,7 -173,6 -570,3 50,1% -397,1 

2023 355,4 -177,9 -570,3 50,1% -392,8 

2024 364,3 -182,4 0,0 50,1% 181,9 

2025 373,4 -186,9 0,0 50,1% 186,4 

2026 382,7 -191,6 0,0 50,1% 191,1 

2027 392,3 -196,4 0,0 50,1% 195,9 

2028 402,1 -201,3 0,0 50,1% 200,8 

2029 412,1 -206,3 0,0 50,1% 205,8 

2030 0 0 0 0 0 

2031 0 0 0 0 0 

2032 0 0 0 0 0 

2033 0 0 0 0 0 

2034 0 0 0 0 0 

2035 0 0 0 0 0 

2036 0 0 0 0 0 

2037 0 0 0 0 0 

2038 0 0 0 0 0 

2039 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.697 -1.851 -2.281  -434,9 

P-RV je maksimalno možno priznano nadomestilo za redno vzdrževanje (RV), S-DT je saldo denarnih tokov koncesionarja  
 

V Tabeli 10 je bila pripravljena simulacija različice modela denarnih tokov koncesijskega 
razmerja, v kateri občina podeli koncesijo s trajanjem 10 let, to je do leta 2029, pri čemer 
koncesionar v prvih štirih letih izvajanja koncesije v celoti sam investira v obnovo in 
razširitev predmeta koncesije, to je znesek 2,28 mio €. Občina je v zameno dolžna plačevati 
vnaprej dogovorjeno letno nadomestilo (PNK), ki lahko za prvo leto pogodbenega 
razmerja znaša po naši oceni do max. 330 tisoč € in se letno usklajuje za do največ 3,o%. V 
nominalnem znesku tako občina v 10 letih koncesionarju izplača PNK v skupni vrednosti 
3,697mio €, kar tudi predstavlja celotno vrednost koncesije po Varianti III. 
 

Varianta I – trajanje koncesije 10 let 

Ocena PNK v 000 € v izhodiščnem letu 330,0  

Vrednost koncesije v 000 € 3.697 

Delež rednega vzdrževanja v PNK 50,1% 

Predviden saldo DT koncesionarja v 000 € -434,9 

Predvidena IRR glede na predpostavke v % -6,0% 
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8 Sinteza rezultatov  s predlogom izbora optimalne variante za koncedenta 

 
 

Tabela 11: Matrika rezultatov iteracij modela denarnih tokov koncesije z oceno PNK in vrednosti koncesije v danem obdobju 
 

v € - ocene vsebujejo DDV    Trajanje koncesijskega obdobja 

proračun občine / PNK / vrednost koncesije 20 let 15 let 10 let 

PNK*  – letni odhodek proračuna – izhodiščno leto 279.500 € 315.500 € 330.000 € 

Vrednost koncesije – skupaj breme proračuna – vsa leta 7.140.000 € 5.658.000 € 3.697.000 € 

Priznana max. vrednost GJS rednega vzdrževanja (RV) 4.220.000 € 2.963.000 € 1.851.000 € 

Predvideni delež rednega vzdrževanja v PNK 59,1% 52,4% 50,1% 

Predvidena ocena vrednosti investicijskih obnov 2.281.000 € 2.281.000 € 2.281.000 € 

IRR – predpostavljena notranja stopnja donosa v % 3,0% +3,0% -6,0% 

Predviden denarni tok (DT) v € - saldo +638.300 € +413.800 € -434.900 € 

 
* PNK – primerno letno nadomestilo koncesionarju (odhodek proračuna) z vključenim DDV 
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Sklenitev javno-zasebnega partnerstva v okviru rednega vzdrževanja in investicijskih 
obnov lokalne cestne infrastrukture ter spremljevalnih objektov na območju občine 
Rečica ob Savinji, naj temelji na enakomerni porazdelitvi bremen, obveznosti, pravic in 
tveganj med partnerji. Glede na naravo predmeta koncesije (cestna infrastruktura), je 
primerno razmišljati o podelitvi koncesije za daljše obdobje, v katerem bo v prvih štirih 
letih koncesionar izvedel investicije v obnove posameznih odsekov lokalne cestne mreže, 
nato pa s predmetom koncesije upravljal tako dolgo, da bodo poplačane obveznosti do 
virov ter dosežen primeren donos na kapital ob konstantnem rednem vzdrževanju 
omrežja cest po dogovorjenem standardu. V ta namen so bile pripravljene ekonomsko 
finančne in tehnične podlage, izhodišča ter modeli, ki bodo služili koncedentu – v tem 
primeru občini pri pripravi ustreznega javnega razpisa ter izboru koncesionarja. Ključno 
vprašanje ekonomskega dela je bilo, kolikšno naj bo primerno letno nadomestilo 
koncesionarju (PNK), da bo doseženo dolgoročno ravnovesje javno-zasebnega 
partnerstva ter obdobje koncesije, ki je za občino primerno ter bo ustrezalo regulatorni 
omejitvi višine nadomestila? Da bi pridobili odgovor na to vprašanje smo zgradili finančni 
model, ki iterira ključne parametre predmeta koncesije skozi koncesijsko dobo, simulacije 
in iteracije modela pa podajajo odgovor na zastavljeno vprašanje. Tekom modeliranja so 
bili identificirani ključni parametri, ki naj oblikujejo modelsko funkcijo, in sicer: priznani 
maksimalni stroški rednega vzdrževanja (P-RV), ocena investicije v obnove in razvoj (INV), 
primerno usklajevanje ocenjenih z dejanskimi kategorijami, sposobnost koncedenta za 
plačilo nadomestila in regulatorna omejitev, ki zamejuje letno nadomestilo (PNK) na 
največ dvakratnik priznanega stroška rednega vzdrževanja (P-RV), povišanega za letno 
usklajevanje in zamejen donos koncesionarja do največ 2,5% letno, itd.  
 

Predlog izbora primerne variante in izvedba razpisa. Rezultati modela, posledično pa tudi 
odgovori na ključno vprašanje, so bili poiskati znotraj iteracij osnovne endogene variable 
modela, to je koncesijsko obdobje in PNK v odvisnosti od P-RV, INV, delež P-RV v PNK in 
IRR. Kot je razvidno iz sintezne Tabele 11 zgoraj, je za koncesionarja najbolj ugodna 
varianta, ki ni krajša od 15 let, saj lahko zgolj v takšnem obdobju, računa na primerno 
povrnitev vloženih sredstev, hkrati pa zadostimo regulatornemu pogoju, da priznano 
nadomestilo za RV ni manjše od 50% skupnega primernega nadomestila koncesionarju 
(PNK). V primeru 10 letne koncesije, koncesionar tudi ob izredno racionalnih izvedbah 
nalog iz koncesijske pogodbe, po naši oceni ne dosega željenega donosa oz. povrnitev 
vloženih sredstev. V primeru koncesije, ki traja vsaj 15 let, se občina obveže, da letno 
plačuje koncedentu nadomestilo v višini okoli 315 tisoč € (z DDV), ki se na letnem nivoju 
usklajuje do največ 2,5,0%, v primeru podelitve 20 letne koncesije pa je zadovoljiv nivo PNK 
že nekje okoli 279 tisoč € (z DDV). Gre torej za najvišje predlagane vrednosti, ki pa bodo 
lahko tudi nižje v primeru ugodnih ponudb. V okviru navedenega se predlaga izvedba 
javnega razpisa, ki bo omogočal oddajo ponudb za koncesijo, v trajanju 15 let ali več in 
vrednost primernega letnega nadomestila (PNK), ki naj ne bo višja od 315 tisoč € z DDV na 
leto za izhodiščno leto trajanja koncesije in možnostjo usklajevanja do največ 2,5% na leto. 
V primeru, da se pridobijo ustrezne ponudbe potencialnih koncesionarjev, ki ustrezajo tem 
pogojem, občina lahko sklene koncesijsko razmerje, ki obsega redno letno in zimsko 
vzdrževanje lokalne cestne mreže ter izvedbo investicij na predvidenih odsekih.  
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9 DODATEK 1:  Analiza lokacije in vplivov na okolje 
 
Koncesija izvajanja storitev letnega in zimskega vzdrževanja kategoriziranih in ostalih cest 
v občini ter spremljajočih javnih površin ter izvajanje investicijskega vzdrževanja, se bo 
izvajala na območju celotne občine Rečica ob Savinji, specifično na omrežju 
kategoriziranih cest in javnih poti. Poleg tega bodo na določenih odsekih izvedena 
investicijsko vzdrževalna dela, katerih lokacije so prikazane v nadaljevanju tega dodatka. 
 
Izvajanje vzdrževanja lokalnih cest ter izvajanje investicijskega vzdrževanja z ekološkega 
vidika ni sporno. Nameravana dela ne bodo na objektih v okolici gradnje povzročila 
deformacij ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali pa 
na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije. 
Obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na mehansko odpornost in stabilnost 
okolice. Nameravana dela ne bodo povzročala emisij strupenih plinov in nevarnih delcev 
ter emisij nevarnega sevanja, da ne bo zastrupitve vode in tal, da ne bo napačnega 
odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov ter da ne bo prisotna 
vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih.  Dela bodo 
organizirana tako, da bo onesnaževanje podzemne vode onemogočeno. V času izvajanja 
del bodo predvideni vsi varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo 
preprečeno onesnaževanje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja ter uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Delo se bo izvajalo na 
utrjenih površinah, kjer se bo zadržalo morebitno razlitje odpadnih snovi. Vsa začasna 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo zaščitena pred 
možnostjo izliva v tla. V primeru nezgod se bo zagotovilo takojšnje ukrepanje pristojne 
službe. Po končanih delih se bo odstranilo vse provizorije, potrebne med gradnjo in vsi 
ostanki začasnih deponij. Vsa odpadna voda, ki bo nastala na gradbišču, se bo odvajala v 
javno kanalizacijsko omrežje. Vso tehnološko odpadno vodo, ki ne bo primerna za 
odvajanje v kanalizacijo, bo potrebno predhodno očistiti in odvesti na javni kanal. V 
nobenem primeru se ne bodo odpadne vode odvajale neposredno na gradišču. Odpadke 
se bo zbiralo na gradbišču, izvajalec bo poskrbel za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov. 
Vsa dela in ravnanje z gradbenimi odpadki bodo upoštevala Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
ki nastanejo pri gradbenih delih. Pri nameravanih delih v okolici gradnje ter pri uporabi in 
obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, 
padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. Dela 
se bodo izvajala na odprtem prostoru, zato bodo ravni hrupa občasno večje, a zmanjšane 
na raven, ki ne bo ogrožala zdravja ljudi v okolici nameravane gradnje in jim omogočala 
zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Izdelava poročila na okolje ni potrebna, ker 
gre za vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih cestah.  
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10 DODATEK 2: Terminski  načrt izvedbe podelitve koncesije 
 
Terminski plan izvedbe podelitve koncesije s predvideno aktivnostjo 
 

Vrsta dokumentacije/opravila Pričetek Konec 

   

Investicijski program za podelitev koncesije maj 2019 junij 2019 

Akt o javno-zasebnem partnerstvu – koncesijski akt maj 2019 junij 2019 

Razpisna dokumentacija, javni razpis julij 2019 avgust 2019 

Izbira koncesionarja /partnerja september 2019 oktober 2019 

Koncesijska pogodba oktober 2019 dec 2019 

Predviden pričetek izvajanja koncesijske pogodbe 1.1.2020 

 
 
11 DODATEK 3: Analiza tržnih možnosti in zaposlenih 
 
V analiziranem primeru gre za koncesijo izvajanja storitev vzdrževanja občinskih lokalnih 
cest ter njihovo investicijsko obnovo. V zvezi s tem občina na trgu ne bo pridobivala 
nobenih posebnih prihodkov v referenčnem obdobju ekonomske življenjske dobe 
vzdrževanih občinskih cest. Tržne možnosti se bodo pokazale kot relevantne zgolj v 
procesu podeljevanja koncesije in izbire primernega koncesionarja, ki ga bo občina iskala 
z javnim razpisom in tekom vodenja konkurenčnega dialoga s potencialnimi koncesionarji 
poskušala  optimizirati strošek oz.  finančno breme za občino ob doseganju najugodnejših 
pogojev ter z vnaprej znanimi obremenitvami za občinski proračun. 
 
Podelitev koncesije sama po sebi ne bo ustvarila novih delovnih mest pri investitorju, saj 
gre za storitev rednega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja, ki jo bo opravljal 
koncesionar. Glede na naravo koncesije pa bo koncedent moral zagotoviti določene 
kvalificirane kadre, ki bodo skrbeli za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe. Poleg 
tega pa lahko predpostavimo, da bo podelitev koncesije posredno vplivala na povečanje 
števila delovnih mest in zagon novih gospodarskih aktivnostih na območju občine, saj bo 
kocesionar izvajal dela, ki so tako delovno kot kapitalsko zelo intenzivna, in ki lahko 
ustvarijo nova delovna mesta na področju izvajanja storitev in ostalih dejavnosti 
(geodetske storitve, gradbena in strojna dela, tehnično svetovanje itd.).  
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12 PRILOGA 2:  Finančna ocena in struktura investicijskih obnov  po odsekih LC in JP 
 
 

Seznam odsekov LC in JP, ki so pripravljene za investicijsko obnovo 
  

Investicijske obnove – lokalna cesta / odsek 
dolžina odseka 

v m 
Ocena vrednosti del 

v € brez DDV 

LC 267-111 Most sp.Rečica-Trnovec/Gorica 1.406,00 249.702,84 € 

LC 267-112 Trnovec-Pobrežje-odcep Brdo 2.675,00 420.670,50 € 

LC 267-113 Brdo-Floser-odcep Homec 315,00 115.676,16 € 

LC 267-063 Poljane-križišče trg Rečica 190,00 20.968,81 € 

LC 267-062 Mozirnica-Dol Suha-Poljane 2.060,00 291.901,20 € 

LC 267-061 Trnavče-Dol-Mozirnica 316,00 46.308,58 € 

LC 267-073 Žeronice-Tišler-Poljane 2.697,00 271.601,98 € 

JP 768-061 Kote-Rečica/prosvetni dom 617,00 67.210,94 € 

LC 267-132 Varpolje/Matavži-Čebuli 1.200,00 109.934,01 € 

LC 267-133 Čebuli-Grušovlje 977,00 79.039,56 € 

JP 767-411 Majerhold RC-Čebuli 611,00 54.358,64 € 

JP 768-231 Poljane-Mesničar 824,00 133.315,50 € 

JP 767-491 Rečica (kapela) – novo naselje 91,00 86.174,30 

JP 767-541 Rečica – novo naselje ulica C 350,00 15.763,66 

SKUPAJ  v km  13.529,00 1.869.845,41 

 DDV 22% 411.365,99 

 Skupaj v € 2.281.211,40 
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I. Odsek LC 267-111 Most sp. Rečica-Trnovec/Gorica 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   20.097 € 

2. ZEMELJSKA DELA  93.974 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   86.402 € 

4. ODVODNJAVANJE   40.457 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   7.547 € 

7. TUJE STORITVE   1.225 € 

SKUPAJ   249.703 € 

DDV 22%     54.935 € 

SKUPAJ Z DDV   304.637 € 
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II. Odsek LC 267-112 Trnovec-Pobrežje-odcep Brdo 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   27.777 € 

2. ZEMELJSKA DELA  150.825 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   208.069 € 

4. ODVODNJAVANJE   29.999 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   1.975 € 

7. TUJE STORITVE   2.025 € 

SKUPAJ   420.671 € 

DDV 22%     92.548 € 

SKUPAJ Z DDV   513.218 € 
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III. Odsek LC 267-113 Brdo-Floser-odcep Homec 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   9.259 € 

2. ZEMELJSKA DELA  39.896 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   48.578 € 

4. ODVODNJAVANJE   16.476 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   1.240 € 

7. TUJE STORITVE   225 € 

SKUPAJ   115.676 € 

DDV 22%     25.448 € 

SKUPAJ Z DDV   141.125 € 
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IV. Odsek LC 267-063 Poljane-križišče trg Rečica 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   1.813 € 

2. ZEMELJSKA DELA  6.744 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   8.721 € 

4. ODVODNJAVANJE   2.944 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   659 € 

7. TUJE STORITVE   87 € 

SKUPAJ   20.969 € 

DDV 22%     4.613 € 

SKUPAJ Z DDV   25.582 € 
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V. Odsek LC 267-062 Mozirnica-Dol Suha-Poljane 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   25.338 € 

2. ZEMELJSKA DELA  104.689 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   126.885 € 

4. ODVODNJAVANJE   31.965 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   1.610 € 

7. TUJE STORITVE   1.415 € 

SKUPAJ   291.901 € 

DDV 22%     64.218 € 

SKUPAJ Z DDV   356.119 € 
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VI. Odsek LC 267-061 Trnavče-Dol-Mozirnica 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   4.884 € 

2. ZEMELJSKA DELA  18.108 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   18.882 € 

4. ODVODNJAVANJE   3.515 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   450 € 

7. TUJE STORITVE   470 € 

SKUPAJ   46.309 € 

DDV 22%     10.188 € 

SKUPAJ Z DDV   56.496 € 
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VII. Odsek LC 267-073 Žeronice-Tišler-Poljane 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   22.921 € 

2. ZEMELJSKA DELA  73.110 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   56.410 € 

4. ODVODNJAVANJE   57.366 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   233 € 

7. TUJE STORITVE   1.139 € 

SKUPAJ   211.179 € 

DDV 22%     46.459 € 

SKUPAJ Z DDV   257.638 € 
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VIII. Odsek JP 768-061 Kote-Rečica/prosvetni dom 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   7.008 € 

2. ZEMELJSKA DELA  24.407 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   31.080 € 

4. ODVODNJAVANJE   3.523 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   967 € 

7. TUJE STORITVE   225 € 

SKUPAJ   67.211 € 

DDV 22%     14.786 € 

SKUPAJ Z DDV   81.997 € 
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IX. Odsek LC 267-132 Varpolje/Matavži-Čebuli 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   11.770 € 

2. ZEMELJSKA DELA  48.464 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   37.342 € 

4. ODVODNJAVANJE   11.199 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   819 € 

7. TUJE STORITVE   340 € 

SKUPAJ   109.934 € 

DDV 22%     24.185 € 

SKUPAJ Z DDV   134.119 € 
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X. Odsek LC 267-133 Čebuli-Grušovlje 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   11.092 € 

2. ZEMELJSKA DELA  37.935 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   28.892 € 

4. ODVODNJAVANJE   296 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   600 € 

7. TUJE STORITVE   225 € 

SKUPAJ   79.040 € 

DDV 22%     17.389 € 

SKUPAJ Z DDV   96.428 € 
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XI. Odsek JP 767-411 Majerhold RC-Čebuli 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   6.257 € 

2. ZEMELJSKA DELA  25.569 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   19.318 € 

4. ODVODNJAVANJE   1.440 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   1.550 € 

7. TUJE STORITVE   225 € 

SKUPAJ   54.359 € 

DDV 22%     11.959 € 

SKUPAJ Z DDV   66.318 € 
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XII. Odsek JP 768-231 Poljane-Mesničar 
 
 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA   1.964 € 

2. ZEMELJSKA DELA  47.472 € 

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE   27.298 € 

4. ODVODNJAVANJE   20.022 € 

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 € 

6. OPREMA CEST   4.014 € 

7. TUJE STORITVE   189 € 

SKUPAJ   100.958 € 

DDV 22%     22.210 € 

SKUPAJ Z DDV   123.168 € 
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XIII. Odsek JP 767-491 Rečica (kapela) – novo naselje 

 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA    

2. ZEMELJSKA DELA   

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE    

4. ODVODNJAVANJE    

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA  

6. OPREMA CEST    

7. TUJE STORITVE    

SKUPAJ    

DDV 22%      

SKUPAJ Z DDV    
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XIV. Odsek JP 767-541 Rečica  – novo naselje ulica C 

 

REKAPITULACIJA 

1. PREDDELA    

2. ZEMELJSKA DELA   

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE    

4. ODVODNJAVANJE    

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA  

6. OPREMA CEST    

7. TUJE STORITVE    

SKUPAJ    

DDV 22%      

SKUPAJ Z DDV    
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13 PRILOGA 3:  Kratek prikaz teoretičnih izhodišč 
 
 

Koncept javno-zasebnega partnerstva se v Sloveniji počasi vse bolj uveljavlja, še posebej v 
času omejenih proračunskih možnosti financiranja lokalnega razvoja. V osnovi poznamo 
več vrst oz. oblik JZP, v grobem pa bi jih lahko razvrstili v tiste najenostavnejše oblike, kjer 
gre zgolj za sklepanje pogodb javnega z zasebnim sektorjem o opravljanju določenih 
storitev, ki so v javnem interesu, do najbolj razširjenih in kompleksnih, kjer se zasebnemu 
partnerju podeli pravica do uporabe oz. izrabe določenega predmeta koncesije, ki je na 
primer lahko v obliki »izvajanja storitve javne službe« ali v obliki izgradnje določene javne 
infrastrukture ter posledično pravica do njene izrabe za čas trajanja koncesijskega 
razmerja.  
 
Priloga 1: Oblike sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem 
 

Oblika sodelovanja 
Nosilec 
lastninskih 
pravic 

Upravljavec 
 

Odgovornost 
za kapitalske 
investicije 

Trajanje 
 

Oblike 
upravljanja 
javne 
dejavnosti ali 
javne 
infrastrukture 

Pogodbe o opravljanju 
storitev 

Javni sektor 
Javni/zasebni 
sektor 

Javni sektor 1-2 leti 

Pogodbe za vodenje in 
upravljanje 

Javni sektor 
Zasebni 
sektor 

Javni sektor 3-5 let 

Leasing pogodbe Javni sektor 
Zasebni 
sektor 

Javni sektor 8-15 let 

Koncesijske pogodbe Javni sektor 
Zasebni 
sektor 

Zasebni 
sektor 

25-30 let 

Oblike 
zasebnega 
opravljanja 
javne 
dejavnosti ali 
izrabe javne/ 
gospodarske 
infrastrukture 

Projektno financiranje 
Javni/zasebni 
sektor 

Zasebni 
sektor 

Zasebni 
sektor 

20-30 let 

Podelitev 
stavbne/zemljiške  
pravice 

Javni/zasebni 
sektor 

Zasebni 
sektor 

Zasebni 
sektor 

0-99 let 

Privatiza
cija 

Delna 
privatizacij
a 

Zasebni sektor 
Zasebni 
sektor 

Zasebni 
sektor 

neomejeno 

Popolna 
privatizacij
a 

Zasebni sektor 
Zasebni 
sektor 

Zasebni 
sektor 

neomejeno 
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Teoretična izhodišča kazalnikov merjenja uspešnosti investicijskih projektov 
 
Odločitev o investiciji4 je ena izmed najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega 
investitorja, saj sprejete investicijske odločitve bistveno določajo pogoje gospodarjenja v 
prihodnosti in so običajno povezane z velikim obsegom finančnih sredstev. Investitor se 
tako danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiranja 
koristnosti v prihodnosti. Oblikovanje predloga finančne konstrukcije je tako ena izmed 
temeljnih komponent izvedbe investicijskih projektov. Finančna konstrukcija se oblikuje 
glede na specifične posebnosti posameznega projekta, saj je potrebno poiskati takšna 
sredstva in vire sredstev, ki ustrezajo določeni naložbi glede na možnost za pridobitev 
finančnih sredstev, njihovo ceno in izvedbene roke. Repovž (1994, 7) navaja, da se pri 
sestavi finančne konstrukcije strmi k doseganju naslednjih ciljev: zagotavljanje celotnih 
sredstev za investicijo ali projekt; organiziranje odplačila zadolžitve v skladu z možnostmi 
projekta glede na optimalne pogoje zadolžitve, čim manjše sofinanciranje in optimalno 
mešanje lastnih in tujih virov; optimalno mešanje fiksnih in spreminjajočih se obrestnih 
mer; kritje morebitnih tečajnih tveganj deviznih finančnih inštrumentov; usklajenost 
domačih in tujih zadolžitev za investicijo oziroma projekt. S sočasnim upoštevanjem 
finančnega vzvoda5 in zgoraj navedenih ciljev, finančna konstrukcija postane kombinacija 
različnih, tako lastnih kot tudi tujih virov sredstev glede na rentabilnost, stroške, 
zmožnosti in samo naravo projekta, ki ga potencialni investitor želi uspešno izpeljati. V 
obdobju financiranja investicij ter v obdobju njenega odplačevanja, sestava finančne 
konstrukcije ni možna brez napovedi denarnih tokov6. V prvi fazi je potrebno glede na 
tržne, tehnično-tehnološke in druge vidike naložbe ugotoviti tako strukturo in obseg, kot 
tudi dinamiko denarnega toka financiranja naložbe. V drugi fazi je pomembna pravilna 
izbira metod za ugotavljanje strukture, obsega in dinamike v financiranju naložbe. V 
primeru, da nimamo na razpolago vseh potrebnih finančnih sredstev za celotno 
financiranje naložbe, moramo pridobiti manjkajoča sredstva, ki jih v prvi vrsti presojamo z 
vidika usposobljenosti investitorja. Pri tem se osredotočamo na presojo likvidnostne, 
kreditne, investicijske ter devizne sposobnosti in če investitor izkaže vse potrebne 
finančne sposobnosti, nadalje proučimo možnosti pridobitve manjkajočih sredstev iz tujih 
virov, ki so na razpolago. Potencialne investitorje bo v prvem koraku zanimal predvsem 
denarni tok v črpanju in odplačevanju ter vsi potrebni podatki oziroma informacije o 
načrtovani naložbi, še posebno finančne možnosti odplačila.  
 
Kriteriji za oceno učinkovitosti investicijskega projekta 
 
Postopek ocenjevanja učinkovitosti investicijskih projektov je lahko zapleten tako za 
teoterike, kot tudi za praktike, saj se pri ocenjevanju učinkovitosti investicij glede na 
dejavnost in predvideno vrednost investicije upoštevajo kazalniki, ki so med seboj različni. 
Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so 

                                                      
4 Pri investicijskih odločitvah gre za dolgoročne naložbe podjetja, ki imajo dolgoročen ali celo trenuten vpliv 
na poslovanje in uspešnost ali neuspešnost podjetja. 
5 Pri finančnem vzvodu gre za razmerje med dolgom in lastnim kapitalom.  Višja kot je stopnja finančnega 
vzvoda, večja je variabilnost celotnega dobička in zato je tudi večje tveganje iz poslovanja. 
6 Izraz denarni tok označuje celoto prejemkov na eni in izdatkov na drugi strani v nekem določenem časovnem 
obdobju, ki vpliva na končno stanje denarnih sredstev z upoštevanjem njihovega začetnega stanja.  Denarni 
tok se tako pojavlja pri vlaganju (financiranju), naložbenju (investiranju) ter v zvezi s poslovanjem podjetja. 
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usklajena z standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in ki nam hkrati 
omogočajo izbiro najbolj donosne naložbe med različnimi možnosti. V literaturi lahko 
zasledimo različna merila za ugotavljanje uspešnosti posameznega investicijskega 
projekta, ki jih različni avtorji različno poimenujejo in razvrščajo. V primeru dolgoročnih in 
tveganih naložbenih projektov, morajo biti ekonomski izračuni učinkovitosti naložbe 
pripravljeni na podlagi upoštevanja več metod ocenjevanja (Roston in Olkowska 2007). 
Ocena investicij je praviloma sestavljena iz več sklopov ocen, izmed katerih so 
najpomembnejše ekonomske in tržno-ekonomske ocene investicije. Ekomomske ocene 
analizirajo uspešnost investicij z gospodarskega vidika, medtem ko se finančne ocene 
investicij nanašajo na ocene financiranja, in sicer predvsem na ocene likvidnosti in finančne 
strukture.  
 
V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične 
in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določeno metodologijo, s 
tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične 
metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti 
naložbe. Podatki pridobljeni z upoštevanjem dinamičnega pristopa tako dajejo realnejšo 
sliko učinkovitosti investicije, zato je ta metoda v praksi bolj cenjena in uveljavljena. Z 
vidika financiranja je priporočljivo učinek naložbe, izražen s finančnim izidom, presojati še 
na podlagi nekaterih drugih pomembnih kazalnikov njene učinkovitosti, kot na primer: 
rentabilnost naložbe glede na razmerje med donosom in vloženimi sredstvi; mero 
stroškov financiranja kot razmerje med stroški financiranja in viri financiranja; 
mnogokratnik stroškov financiranja kot razmerje med bruto izidom7 in stroški financiranja; 
rentabilnost lastnih virov kot razmerje med donosom in lastnimi viri. 
 
Ekonomsko vrednotenje učinkovitosti naložb s statičnimi metodami 
 
Statična ocena pomeni prvo grobo presojo poslovnih rezultatov investicije in običajno ne 
daje zadovoljivih podatkov o kakovosti posamezne investicije, ker zanemarja dejavnik 
časa. Pri tem tako ni upoštevana različna življenjska doba posamezne investicije in tudi ne 
različna poslovna uspešnost v posameznih letih. V statični oceni opazujemo učinke 
investicije samo v določenem časovnem trenutku (npr. na koncu poslovnega leta), ta 
izbrani časovni presek pa je lahko najboljši, povprečen ali najslabši v življenjskem ciklu 
investicije. Za izvedbo statične ocene investicije je na razpolago veliko število kazalnikov. 
Statični kazalniki niso primerno merilo za odločanje za ali proti investiciji, temveč jih je 
potrebno jemati kot dopolnilno informacijo dinamičnih kazalnikov uspešnosti investicij.  
 
Statične metode presojanja so primerne za oceno investicijskih projektov, ki imajo kratko 
življenjsko dobo in za manjše investicijske projekte, saj v tem primeru kriterij časa ne vpliva 
tako odločilno na uspešnost investicije. Dinamične metode pa tako uporabimo predvsem 
pri zahtevnejših investicijkih projektih, ki so tudi časovno daljši.  V nadaljevanju sta opisana 
najpogosteje uporabljena statična kriterija, ki se uporabljata za ekonomsko vrednotenje 
učinkovitosti naložb in sicer: doba vračanja investicijskih naložb; donosnost investicije. 
 

                                                      
7 Donos, povečan za stroške financiranja. 
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Doba vračanja investicijskih naložb. Doba vračanja investicije oziroma doba vračanja 
investicijske naložbe je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov 
finančnega toka (donosov) v času obratovanja naložbe doseže vsoto investicijskih 
stroškov in ne sme biti daljša od ekonomske dobe naložbe. Recipročni kazalec donosnosti 
investicije predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški 
povrnejo z donosi. Po tej metodi je najuspešnejša tista investicija, ki ima najkrajšo dobo 
vračanja. Ta metoda daje le odgovor na vprašanje, v kolikem času se bodo investirana 
sredstva povrnila, ne upošteva pa vseh donosov naložbe, niti časovne razporeditve 
donosov in investicijskih stroškov, zato investicije medsebojno niso primerljive. Če so letni 
donosi nespremenljivi, tedaj lahko enačbo za izračun dobe povračila zapišemo takole: 
 

tVR = 
𝐼𝑘

𝐶
                  

(4.1.) 
 
pri čemer pomeni: 
 
tVR doba vračanja investicijskih sredstev 

𝐼𝑘   izhodiščna vrednost naložbenega kapitala  

𝐶    nespremeljivi letni donos 

 

Metoda dobe vračanja investicijskih naložb omogoča hiter in enostaven izračun kazalca. 
Primerna je za izbiro manj tveganih projektov, saj pri tej metodi ni potrebno predpostaviti 
življenjske dobe projekta in določiti diskontne obrestne mere, s tem pa se prihranijo 
težave pri napovedovanju tokov denarja skozi celo dobo projekta (Lumby 1994, 42). 
 
Slabost te metode je med drugim, da ne upošteva različne časovne dinamike donosov in 
vlaganj oziroma ne razlikuje med denarnimi tokovi na začetku, sredi ali koncu 
opazovanega obdobja in tako tudi ničesar ne pove o donosih investicijskega projekta, ko 
je bila investicija povrnjena. Po tej metodi namreč izberemo med investicijskimi 
možnostmi tiste, ki investitorju zagotavljajo največjo likvidnost, kar posledično pomeni, 
da je ekonomsko spremeljiva tista naložba, ki ima najkrajšo dobo vračila. 
 
Donosnost investicije. Donosnost investicije (angleško »Return on investment - ROI«) 
opredelimo kot finančno razmerje med dohodkom, ki izhaja iz investicije in stroški 
investicije (RFB 2010). Lumby (1994, 47) pa navaja, da je donosnost investicije kazalec, ki 
ima več možnih oblik, med katerimi najbolj pogosto obliko opredelimo kot razmerje med 
dobičkom ter vloženim kapitalom in jo izrazimo v odstotkih. Donosnost investicije je eden 
izmed kriterijev za odločanje o ekonomski uspešnosti projekta, saj nam rezultat izračuna 
tega kazalca odgovarja na eno izmed pomembnejših vprašanj vsakega vodstva, ki 
sprejema odločitve o izpeljavi posameznega investicijskega projekta in sicer kolikšen 
odstotek celotne vrednosti investicije bo projekt ustvaril vsako leto v obliki dobička. Tako 
lahko navedemo splošno obliko enačbe donosnosti investicije: 
 

ROI = 
𝑃

𝐼𝑐𝑒𝑙
 * 100             

 



 

 

Investicijski program z oceno finančnih posledic podelitve koncesije na področju 
izvajanja dejavnosti rednega vzdrževanja in obnavljanja lokalnih cest, javnih poti 
in drugih prometnih površin v občini Rečica ob Savinji z določilom primernega 
letnega nadomestila koncesionarju in ekonomskih pogojev za pripravo razpisa 

 

 48 

pri čemer pomeni: 
 
ROI donosnost investicije (angleško »Return on investment - ROI«) 

𝑃  dobiček 

𝐼𝑐𝑒𝑙  vrednost investicije 
 
Števec se v splošni obliki imenuje dobiček oziroma donos investicije, ki je rezultat analize 
prihodkov in odhodkov in ga lahko opredelimo kot dobiček, dobiček in amortizacija ali pa 
kot dobiček, amortizacijo in obresti. V imenovalcu pa upoštevamo vrednost investicije, ki 
je rezultat investicijske analize oziroma vsa vložena sredstva in sicer povprečna vložena 
sredstva ali pa samo lastna vložena sredstva. Tudi pri tej statični metodi, ki se uporablja za 
ekonomsko vrednotenje učinkovitosti naložb lahko navedemo tako prednosti, kot tudi 
slabosti. Prednosti te metode se po navedbi Lumbya (1994, 47) kažejo v njeni 
prepoznavnosti in poznavanju kazalca s strani vodilnih menedžerjev. Investicijo namreč 
oceni z vidika profitabilnosti, kar predstavlja izhodišče za ocenjevanje dela menedžerjev s 
stani delničarjev. Lumbya (1994, 49) opozarja tudi na nekatere slabosti kazalca donosnosti 
investicij, ki se kažejo v obstoju različnih vrst možnosti obravanavanega kazalca, kar 
dovoljuje uporabniku, da zbere tisto varianto, ki mu najbolj ustreza. Primerjava kazalcev 
morda tako med različnimi izračuni ne pokaže pravilne slike o dejanski absolutni vrednosti 
ene investicije v primerjavi z drugo investicijo, saj je vrednost kazalca izražena relativno. 
Kazalec prav tako ne upošteva skupnih donosov investicije in njihove časovne 
razporeditve donosov, kot slabost pa lahko zraven tega navedemo še, da tudi sama 
vrednost izračuna ne temelji na denarnem toku, temveč temelji na računovodskem 
dobičku.    
 
Obstaja še nekaj podobnih parcialnih kazalnikov uspešnosti tekočega poslovanja, ki tudi 
niso primerni za oceno uspešnosti investicij, saj vse te statične metode vrednotenja 
investicij zanemarjajo časovno dinamiko uresničevanja naložb. Temeljne slabosti statičnih 
metod odpravljajo dinamične metode, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 
 
Ekonomsko vrednotenje učinkovitosti naložb z dinamičnimi metodami 
 
Problem različnega časovnega razporeda stroškov in donosov investicije ter različne 
življenjske dobe investicij je rešljiv tako, da se uporabi postopek, ki upošteva vse donose 
in investicijske stroške ter hkrati omogoča primerjavo med časovno različno razporejenimi 
stroški in donosi investicije, s tem da vse skupaj prevede na isti časovni termin (Čebokli 
2010). V praksi se največkrat uporablja začetni časovni termin, ki pomeni začetek tistega 
obdobja, ko se pojavijo prvi investicijki denarni tokovi. Lužnik Pregl in Križaj Bonač (1991, 
127-129) navajata, da dinamična metoda opazuje investicijo v vsej njeni ekonomski dobi in 
hkrati temelji na likvidnostnem toku, ki pomeni pregled vseh poslovnih dogajanj v celotni 
življenjski dobi določene naložbe. Pri tem nam tako ocena likvidnosti, kot tudi ocena 
učinkovitosti služita za izvedbo dinamične analize uspešnosti. Pogoj za oceno likvidnosti 
je likvidnostni tok investicije, medtem ko je osnova za oceno učinkovitosti, finančni tok 
investicije, ki ga predstavlja denarni tok brez virov financiranja investicije in obveznosti, ki 
izhajajo iz sposojenih finančnih sredstev. Na osnovi metode sedanje vrednosti, sta se v 
okviru ekonomskega vrednotenja učinkovitosti naložb z dinamičnimi metodami 
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izoblikovala dva kriterija, ki napravita časovno različno razporejene izdatke in donose 
investicije medsebojno primerljive in sicer: 
 

- metoda neto sedanje vrednosti; 
- metoda interne stopnje donosnosti. 

 
Metoda neto sedanje vrednosti. Neto sedanjo vrednost (NSV) opredelimo kot razliko med 
diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (Čebokli 
2010). Pri tej metodi investicijske izdatke in donose najprej diskontiramo na začetni termin 
(t0), ko nastopijo prvi investicijski izdatki. S tem ko jih diskontiramo, ustrezno vključimo 
časovno komponento, tako da so zneski investicijskih donosov in investicijskih izdatkov v 
različnih časovnih enotah primerljivi. Nato od vsote diskontiranih donosov odštejemo 
investicijske izdatke (Klepec 2010).  Neto sedanjo vrednost se izračuna po obrazcu: 
 

NSV= ∑  
𝐷𝑡

(1+𝑟)𝑡
−  ∑  

𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡
              

(4.3.) 
 
pri čemer pomeni: 
 
NSV neto sedanja vrednost  

𝐷𝑡  donos v obdobju t 

𝐼𝑡  investicijski izdatek v obdobju t 

𝑡  obdobje (mesec, leto); t=1,2,3…n 

𝑟  diskontna stopnja 
 
Diskontna stopnja izraža stopnjo zahtevanega donosa. Pozitivna neto sedanja vrednost 
kaže, da so donosi večji od investicijskih izdatkov. Negativna neto sedanja vrednost kaže, 
da pri uporabljeni doskontni stopnji (zahtevanem donosu) vsota donosov ni dovolj velika, 
da bi se z njo nadomestili investicijski izdatki (Čebokli, 2010).  
 
Naložbeno odločitev s pomočjo neto sedanje vrednosti sprejememo, če je njena neto 
sedanja vrednost večja od 0 in zavrnemo, če je manjša od 0. V primeru da ocenjujemo več 
investicij, potem se odločimo za tisto, ki ima najvišjo pozitivno neto sedanjo vrednost. 
 
Pri metodi neto sedanje vrednosti nam lahko največjo težavo predstavljata ocena 
vrednosti prihodnjega donosa in realna obrestna mera, ki imata neposreden vpliv na 
izračun sedanje oziroma prihodnje vrednosti. Na vprašanje, ali naj določeno investicijo 
sprejmemo ali ne, odgovarja naslednje pravilo: seštevek sedanjih vrednosti prihodnjih 
donosov mora biti večji od seštevka vrednosti današnje investicije, prenesti mora vse 
stoške virov financiranja določene investicije in zagotoviti zahtevan donos glede na cilj 
tistega, ki odloča  nameravani investiciji (Repovž in Peterlin 2000, 91). V primeru, da z 
izračunom neto sedanje vrednosti ugotovimo, da ne dosegamo zastavljene donosnosti 
investicije, od nje odstopimo ali jo preložimo. 
 
Metoda interne stopnje donosnosti. Interno ali notranjo stopnjo donosnosti (angleško 
»Internal Rate Of Return – IRR«) izračunamo podobno kot NSV, le da je interna stopnja 
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donosnosti v bistvu tista diskontna stopnja, ki izenači sedanjo vrednost investicijskih 
vlaganj in sedanjo vrednost donosov investicije oziroma pri kateri je NSV enaka nič. Interna 
stopnja donosnosti se izračuna po obrazcu (Brigham in Ehrhardt 2008, 382): 
 

∑  
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 
𝑛
𝑖=0  = 0               

(4.4.) 
 
pri čemer pomeni: 
 

𝐶𝐹𝑡 neto denarni tok v obdobju t 

𝐼𝑅𝑅  notranja stopnja donosnosti 

𝑡  časovni trenutek (leto) in 𝑛  življenjska doba investicijskega projakta 
 
Za razliko od NSV, pri metodi interne stopnje donosnosti diskontne stopnje ne 
predpostavljamo, ampak jo določimo tako, da s poskusi ugotavljamo, kakšna interna 
stopnja donosnosti ustreza rezultatu nič pri NSV. Vrednost nič pa dosežemo takrat, ko je 
razlika ob sočasnem upoštevanju preostanka vrednosti investicije in začetne vrednosti 
investicije, diskontiranih celotnih pritokov in odtokov enaka nič. Za naložbo se odločimo, 
če je interna stopnja donosnosti večja večja od diskontne stopnje, če ji je enaka smo 
ravnodušni, če pa je manjša, investicijski projekt zavrnemo. Med naložbenimi možnostmi 
pa praviloma izveremo tisto, ki ima najvišjo interno stopnjo donosnosti. Pri primerjanju 
večjega števila alternativnih investicijskih variant, pa je pomembno upoštevati še eno 
merilo in sicer relativno neto sedanjo vrednost (RNSV). 
 
Pri ekonomskem vrednotenju učinkovitosti naložbe, ki bi bila ekonomsko upravičena in 
sprejemljiva, morajo podjetja uporabiti večje število metod ocenjevanja investicijskega 
projekta. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da imamo vedno na razpolago le omejene 
informacije o proučevani naložbi, zato tudi najboljše metode v praksi ne morejo v celoti 
izničiti tveganja pri izpeljavi določenega investicijskega projekta. Lefley in Malcolm (1999) 
tako navajata, da trenutno nobena samostojna metoda ocenjevanja investicij ne da 
pravilnega odgovora pri vseh investicijskih situacijah. Podatki pridobljeni z upoštevanjem 
statičnega oziroma dinamičnega pristopa nam dajejo osnovo za odločitev o obliki in virih 
financiranja določenega investicijskega projekta. V nadaljevanju bomo tako predstavili 
projektno financiranje investicijskih projektov, ki je tesno povezano z uspešno oceno 
ekonomske upravičenosti projekta ter z izdelavo  projekcij iz poslovanja, ki morajo tudi na 
dolgi rok izkazovati pozitivni denarni tok oziroma pozitivno in dobičkonosno poslovanje 
kot najpomembnejše jamstvo za poplačilo vseh obveznosti do virov sredstev. 
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