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3. Sprememba točke 5.3.5. Dodatna tesnitev bazena v območju sinklinale  
 
Tokom dodatnega pregleda že izvedene tehnične dokumentacije je ugotovljeno po strokovni oceni, da sredstev za tesnitev 
sinklinale na področju dolvodno NEK ni potrebno predvideti. Tako je ocenjena vrednost novelirana. Sočasno pomeni 
pocenitev tudi zmanjšanje pripadajočih ustanovnih vlaganj in nepredvidenih del. 
 
 

4. Sprememba točke 9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 
 
Tokom dodatnega pregleda že izvedene tehnične dokumentacije je ugotovljeno po strokovni oceni, da se predvidena 
sredstva za obnovo sadovnjakov in rekultivacijo začasno zasedenih zemljišč in zatravitve lahko znatno zmanjšajo. Tako je 
predvidena zmanjšana investicija (tekoče cene z DDV):  
Točka 9.10. Obnova sadovnjakov, rekultivacija začasno zasedenih zemljišč iz  10.721.936 EUR na 2.144.387 EUR.  
Točka 9.11. Zatravitve iz 1.523.262 EUR na 761.631 EUR. 
Točka 9.5.2. Ureditev nadomestnih habitatov (NH1, NH2 in NH5) iz 6.395.766 EUR na 639.577 EUR. 
Sočasno pomeni pocenitev tudi zmanjšanje pripadajočih ustanovnih vlaganj in nepredvidenih del. 
 
 
 

Novelacija program-a izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice št. 1 :  
 

Nepredvidena dela – zbirna ocena za vse postavke 10% 

Ustanovna vlaganja (stroški investitorja in dokumentacije):   
- Projektiranje 10% 
- Strokovni nadzor in Zunanja kontrola 5% 
- Geomehanika in Geodezija 1,0% 
- Arheologija 0,5% 

SKUPAJ Ustanovna vlaganja (stroški investitorja in dokumentacije): 16,5% 

 
Upoštevana stopnja revolarizacije pri izračunu tekočih cen (podatki povzeti po UMAR): 

Faktor 2016 1,00% 100,00% 

Faktor 2017 1,20% 101,20% 

Faktor 2018 1,40% 102,62% 

Faktor 2019 1,40% 104,05% 

 
 
Novelacija ocen ustanovnih vlaganj je podana izkustveno s strani INFRA d.o.o. na osnovi pridobljeni vrednostih po potrjenih 
pogodbah z različnimi izvajalci, sklenjenih na osnovi izvedbe javnih naročil v letih od 2013 – 2016. 
 
Novelacija ocen upoštevane stopnje revolarizacije pri izračunu tekočih cen je povzeta po ocenah UMAR iz naslova :  
http://www.umar.gov.si/napovedi/pomladanska_napoved/ 
 
 


