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IZBOLJŠAVE

Na podlagi potrjene popolne 7. verzije vloge za dodelitev kohezijskih sredstev s strani MKO in
SVRK je bila dne 18.9.2015 izdana »Odločitev o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.
Operacija 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. 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 izdano odločitvijo o podpori 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%).
Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1.1.2014 do 31.1.2018.
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
Natančnejši terminski in finančni plan bo podan po uvedbi v delo izvajalcev in potrditvi s strani
nadzora in naročnika.
Aktivnosti v teku:
1. Nepovratna sredstva
- 18.9.2015 izdana odločitev o finančni pomoči
- Izdelana končna verzija IP ter izdani sklepi o potrditvi IP, kar je bilo poslano na MOP, ki je
zadevo že posredoval SVRK za potrebe odprtja postavke naše operacije v DNRP

2. Gradnja vodarn
- 28.9.2015 inženir uvede v delo izvajalca
- Rok za dokončanje del, po terminskem planu 16.2.2017
2.1.
2.2.
-

Vodarna Jezero
Izdelava PZI projektne dokumentacije, po terminskem planu do 24.2.2016
Fizično izveden most preko potoka Toplica (končna ureditev sočasno z izvedbo zunanje
ureditve vodarne)
Pričetek gradbenih del vezan na temeljenje objekta
Pričetek del za izvedbo začasnih prevezav za nemoteno obratovanje v času gradnje
Vodarna Stopiče
Izdelana PGD projektna dokumentacija in pridobljeno GD
Izdelava PZI projektne dokumentacije, po terminskem planu do 25.2.2016
Pričetek del za izvedbo začasnih prevezav za nemoteno obratovanje v času gradnje

3. Gradnja cevovodov in vodohranov
- Izvedene potrebne aktivnosti za pripravo izvajalske pogodbe, ki bo podpisana 26.2.2016
4. Inženirske storitve in izvajanje gradbenega nadzora
- Izvajanje del v obsegu gradenj vodarn
- Priprava aneksa k izvajalski pogodbi (še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in
vodohranov), ki bo podpisan do 5.3.2016
5. Storitve obveščanja javnosti
- Priprava izvajalske pogodbe, ki bo podpisana do 5.3.2016
6. Predhodne arheološke raziskave
- V obdobju 24.4.2013 do 15.5.2013 izvedena prva faza predhodnih arheoloških raziskav z
izvedbo testnih sond (na odsekih, ki potekajo po nepovoznih površinah)
- Pridobljena nadaljnja navodila ZVKD za spremembo metodologije za izvedbo predhodnih
arheoloških raziskav (arheološko dokumentiranje ob gradnji, na odsekih ki potekajo ob ali
v povoznih površinah)
- Priprava aneksa k izvajalski pogodbi (sprememba roka, metodologije), ki bo podpisan do
15.3.2016.

Predvidene nadaljnje aktivnosti:
1. Nepovratna sredstva
- Pridobitev ˝Sklepa˝ o finančni pomoči
- Po podpisu vseh izvajalskih pogodb pripraviti dokumentacijo (podpisane izvajalske
pogodbe, terminski plan, finančni plan, garancije) in jo dostaviti na MOP za potrebe
priprav pogodb o sofinanciranju.
- Podpis pogodb o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016.
2. Gradnja vodarn
- Dokončanje del, po terminskem planu 16.02.2017
3. Gradnja cevovodov in vodohranov
- Uvedba v delo, po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016

4. Inženirske storitve in izvajanje gradbenega nadzora
- Uvedba v delo (še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov), po sklenitvi
pogodbe o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016
5. Storitve obveščanja javnosti
- Uvedba v delo, po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016
6. Predhodne arheološke raziskave
- Dokončanje del, po spremenjeni tehnologiji, sočasno z gradnjo cevovodov in vodohranov.

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

