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Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 10.
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MESTNE OBČINE NOVO MESTO
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POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
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Zveza:

Predhodno Poročilo o stanju projekta na dan 16. 5. 2017, gradivo obravnavano
na Seji Občinskega sveta dne 19. 10. 2017

1. UVOD
Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 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 petih občin, Novo mesto,
Šentjernej, Škocjan, Straža 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. Skladno z določili Sklepa je povračilo
izdatkov upravičeno, če so ti nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.
2. OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA
Projekta obsega izgradnjo 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov v dolžini
29.761 m ter novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m. Poleg tega
obsega tudi izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja), 6 prečrpališč
(od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini).
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 je
možno na osnovi podpisanih štirih pogodb o sofinanciranju, z dne 26. 9. 2016.
Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:
• Izvedba gradenj
- gradnja vodarn
- gradnja cevovodov in vodohranov
• Inženirske storitve z gradbenim nadzorom
• Storitve obveščanja javnosti
• Zaključek celotnega projekta
• Zaključek obdobja poročanj

zaključek 05/2017 - zaključeno
zaključek 03/2018
zaključek 04/2019
zaključek 04/2018
zaključek 04/2019
zaključek 04/2024
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3. GRADNJA VODARN (JEZERO IN STOPIČE)
3.1

Splošno

Pogodba se izvaja po FIDIC rumeni knjigi. Izvajalec je bil uveden v delo dne 28. 9. 2015. Dela je
zaključil v pogodbenem roku za dokončanje del, t.j. do 20. 5. 2017.
Za vodarno Jezero in pripadajoči most čez potok Toplica je bilo izdano uporabno dovoljenje
18.5.2017. Za vodarno Stopiče je bilo izdano uporabno dovoljenje 18. 5. 2017.
Fizična izvedba

3.2

Vodarna Jezero
- objekt je končan,
- objekt je v obratovanju, trenutno je v teku eno letni rok za odpravo napak.
Vodarna Stopiče
- objekt je končan,
- objekt je v obratovanju, trenutno je v teku eno letni rok za odpravo napak.

4. GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV
Pogodba se izvaja po FIDIC rdeči knjigi. Izvajalec je bil uveden v delo dne 22.7.2016.
V obdobju poročanja je izvajalec predložil 18 zahtevkov za spremembe, ki imajo za posledico
povečanje pogodbenega zneska za približno 10%, končni znesek bo znan po izvedbi postopkov
določitve cene skladno z določili ZJN-3, ki ga vodi inženir, ter podaljšanja roka izvedbe za skupaj 306
dni. Zahtevke za podaljšanje roka je obravnaval in potrdil projektni svet, na osnovi česar je bil k
osnovni pogodbi sklenjen aneks za podaljšanje roka, s čimer je nov rok izvedbe 23. 3. 2018.
Gradnja poteka na vseh dvanajstih objektih.

5. INŽENIRSKE STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA
Izvajalec inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja in varstva
pri delu, tekoče opravlja svoje naloge.
6. STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI
Izvajalec storitev obveščanja javnosti tekoče opravlja svoje naloge.
Do datuma poročanja so bila izvedena naslednja dela:
-

pripravljenih, izdanih in izdanih a in izdaja 20.200 zloženk,
vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
izdelanih in postavljenih 12 gradbiščnih tabel
pripravljenih in objavljenih 5 časopisnih člankov,
pripravljenih in objavljenih 5 radijskih oddaj,
pripravljenih in objavljenih 5 televizijska oddaja
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7. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA
Za gradnjo vodarn je bilo izdanih 14 začasnih situacij v skupnem znesku 4.626.082,43 EUR (brez
zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).
V obdobju poročanja so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje
gradnje vodarn v skupnem znesku 3.287.328,48,48 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek
ZZI 1, dne 22. 11. 2016 in znesek ZZI 2, 31. 1. 2017.
V obdobju poročanja je bilo s strani izvajalca za gradnjo cevovodov in vodohranov izdanih 9 začasnih
situacij v skupnem znesku 4.893.496,06 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).
V obdobju poročanja je bil podan 1 zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje
cevovodov in vodohranov, v skupnem znesku 2.015.205,34 EUR. V proračun MONM je bil nakazan
znesek ZZI 1, dne 9. 8. 2017.
V obdobju poročanja je bilo s strani inženirja izdanih 10 začasnih situacij v skupnem znesku
130.436,54 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).
V obdobju poročanja so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje
inženirskih storitev v skupnem znesku 91.622,18 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI
1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, in znesek ZZI 3, dne 7. 8. 2017.
V obdobju poročanja so bile s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdane 4
začasne situacije v skupnem znesku 22.176,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).
V obdobju poročanja so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev
obveščanja javnosti v skupnem znesku 16.493,16 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI
1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 20. 12. 2016, in znesek ZZI 3, dne 27. 1. 2017.
8. ZAKLJUČEK
Obrazložitev nujnih nepredvidenih del vezanih na gradnjo vodarn je bila posredovana na MOP.
Trenutno poteka pojasnjevanje cen s strani inženirja, k čemur bo sledilo urejanje pogodb o
sofinanciranju. Glede na projekcije nepredvidenih del bo projekt ostal v okviru že odobrenih sredstev,
bo pa nekoliko podaljšan rok izvedbe projekta, v tem trenutku do 04/2019, zaradi česar smo pripravili,
skladno z dogovori z MOP, vlogo za dopolnitev vloge, katero smo na MOP posredovali 10. 10. 2017.

Pripravil:
Jernej MUHIČ I.r.
Komunala Novo mesto d.o.o.
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