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»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, na dan 7.
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- Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjske na
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA
VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 7.2.2017

Zveza:

Predhodno Poročilo o stanju projekta na dan 5. 10. 2016, gradivo obravnavano
na Seji Občinskega sveta dne 20. 10. 2016

1.

IZBOLJŠAVA

UVOD

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše
stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev
pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo
članice in ki presegajo te zahteve«.
Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ predstavlja
ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto,
Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice.
Na podlagi izdane »Odločitve o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 18. 9. 2015, je bil izdan »Sklep o
sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske«, št. 5443-5/2007-MOP/135, z dne 14.3.2016. Povračilo izdatkov je upravičeno, če so
izdatki nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.
2.

OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA

V okviru projekta bo zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne
dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395
m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1
črpališče.
Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo
17.949.610,98 EUR.
Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot
prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot
prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev bo
možno na osnovi podpisanih pogodb o sofinanciranju, dne 26.9.2016.
Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:
Izvedba gradenj
- konstrukcijska faza zaključek do 06/2017
- operativna faza
začetek 07/2017
Izvedba nadzora
09/2015-12/2017
Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018
Zaključek celotnega projekta 01/2018
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3.

GRADNJA VODARN (JEZERO IN STOPIČE)

3.1

Splošno

Pogodba se izvaja po rumeni knjigi FIDIC. Izvajalec je bil uveden v delo dne 28. 9. 2015.
V obsegu izvajanja del je izvajalec ugotovil potrebo po izvedbi drugačnega temeljenja od
predvidenega pasovnega in sicer izvedbo globokega temeljenja, za kar je podal zahtevek, katerega je
projektni svet obravnaval na 32. seji in s sklepom 3 potrdil upravičenost izvedbe nujnih nepredvidenih
del ter podaljšanje roka izvedbe za 58 koledarskih dni. Znesek za izvedbo predmetnih nepredvidenih
del je projektni svet obravnaval na 33. seji in s sklepom 5 potrdil upravičenost dodatnega zneska v
višini 147.013,12 EUR brez DDV.
V obsegu izvajanja poskusnega obratovanja vodarn je izvajalec ugotovil, da na vodarni Jezero, iz
obstoječega črpališča surove vode ne more zajemati potrebnih količin surove vode, ki bi omogočale
kapaciteto vodarne Jezero 160 l/s. Za odpravo predmetne problematike je izvajalec podal zahtevek
za izvedbo nujnih nepredvidenih del, in sicer izvedbo novega črpališča surove vode, kapacitete 200
m3, katerega je obravnaval projektni svet na 3. korespondenčni seji in s sklepom 2 potrdil
upravičenost izvedbe nujnih nepredvidenih del, dodatnega zneska v maksimalni višini 311.066,37
EUR brez DDV ter podaljšanje roka izvedbe za 120 koledarskih dni.
Na osnovi navedenega je bil k pogodbi za izvedbo 20. 1. 2017 sklenjen aneks št. 5, s katerim je bil
določen nov pogodbeni znesek v višini 5.140.091,59 EUR brez DDV ter nov rok končanja del 20. 5.
2017.
3.2

Fizična izvedba projekta

Vodarna Jezero
- Nadaljevanje poskusnega obratovanja
- Na objektih se izvaja manjša zaključna dela
- Po izvedbi novega črpališča surove vode bo izvedena tudi končna zunanja ureditev
Vodarna Stopiče
- Nadaljevanje poskusnega obratovanja
- V izvajanju zaključna dela zunanje ureditve
4.

CEVOVODI IN VODOHRANI

15.7.2016 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo na osnovi katerega je pogodba pričela
veljati tudi v okviru določil, ki se nanašajo na fizičen pričetek gradnje.
Na osnovi podpisanega aneksa je inženir, 22. 7. 2016, v delo uvedel izvajalca, CGP d.d. + MALKOM
d.o.o..
V okviru gradenj sta konstrukcijsko že izvedena VH Škocjan in VH Gorenja vas, pričelo se je tudi
gradnja VH Kij, izvedena gradbena jama, ter odsekov 3, 8, 13, 14, do konca meseca februarja se
bodo fizično pričeli izvajati tudi ostali odseki, 2, 6, 7 in 17. Pričetek Gradnje VH Dolenja Straža je
predvidena konec prve polovice l. 2017.
5.

INŢENIRSKE STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Na osnovi podpisa Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov, je bila, 14. 7. 2016,
izvedena uvedba v delo inženirja še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov.
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STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

6.

15 .7. 2016 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo na osnovi katerega je pogodba pričela
veljati tudi v okviru določil, ki se nanašajo na fizičen pričetek gradnje.
Izvedena so bila naslednja dela:
7.

izdelava, postavitev in vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
pripravljen in objavljen 2. časopisni članek,
pripravljena in objavljena 2. radijska oddaja,
pripravljena in objavljena 2. televizijska oddaja
PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

Na osnovi podpisa Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov, je bil 3. 1. 2017 k
pogodbi za izvajanje arheoloških raziskav podpisan Aneks št. 1 in sicer za izvedbo preostanka
pogodbenih obveznosti, t.j. predhodnih arheoloških raziskav po spremenjeni metodi, arheološko
evidentiranje ob gradnji, ter za izvedbo arheoloških izkopavanja, na Odseku 2, kot to sledi iz kulturno
varstvenih pogojev št. 35105-0046/2013/38, z dne 19. 2. 2016, ZVKDS.
8.

FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Do konca januarja 2017 je bilo s strani izvajalca za gradnjo vodarn izdanih 12 začasnih situacij v
skupni višini 3.871.088,66 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).
Do konca januarja 2017 sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje
gradnje vodarn v skupnem znesku 3.237.968,22 EUR, ki je bil nakazan v proračun MONM dne 22.
11. 2016 in 31. 1. 2017.
Do konca januarja 2017 je bilo s strani inženirja izdanih 5 začasnih situacij v skupni višini 53.840,50
EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).
Do konca januarja 2017 je bil podan 1. zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje
inženirskih storitev v znesku 45.721,35 EUR, ki je bil nakazan v proračun MONM dne 20. 12. 2016.
Do konca januarja 2017 sta bili s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdani 2
začasni situaciji v skupnem znesku 15.210,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).
Do konca januarja 2017 je bil podan 1. zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje
storitev obveščanja javnosti v znesku 7.872,08 EUR, ki še mi bil nakazan v proračun MONM.
9.

ZAKLJUČEK

Trenutno intenzivno potekajo dela vezana na pojasnitev nujnih nepredvidenih del k MOP in SVRK, k
čemur bo sledilo urejanje pogodb o sofinanciranju. Glede na projekcije nepredvidenih del bo projekt
ostal v okviru že odobrenih sredstev, se pa predvideva nekoliko podaljšan rok izvedbe projekta, ki v
tem trenutku še ni določen, in posledično rok črpanja sredstev EU in RS, kar se usklajuje tudi z MOP.
Pripravil:
Jernej MUHIČ I.r.
Komunala Novo mesto d.o.o.
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