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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.
2. OBSEG OPERACIJE
2.1. GRADNJA VODARN JEZERO IN STOPIČE
Gradnja dveh vodarn, Jezero, kapacitete 160 l/s, ter Stopiče, kapacitete 60 l/s, se je izvajala po določilih
FIDIC rumene knjige, na osnovi izvajalske pogodbe, sklenjene 1.9.2014. Dela so bila zaključena v
pogodbenem roku, 20.5.2017.
2.2. GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV
Gradnja cevovodov in vodohranov obsega gradnjo osnovnega obsega, ki obsega:
- 39.354 m cevovodov, od tega:
- obnova cevovodov v dolžini 29.761 m,
- novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m,
- 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja),
- 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini), ter
gradnjo razširjenega obsega, ki obsega:
- rekonstrukcija dodatnih 5.242 m cevovodov, od tega:
- 785 m, AC, DN 500, z NL, DN 300, do VH Marof, v MO Novo mesto,
- 783 m, PVC, DN 125, z NL, DN 150, do Prinovca, v občini Šmarješke Toplice,
- 3.080 m, AC, DN 200, z NL, DN 200, med Dobravo pri Škocjanu in Šentjernejem,
- 28 m, AL, dn 90, z PE, dn 90, v Gorenji vasi, v občini Šmarješke Toplice,
- 193 m, PVC, dn 100, z NL, DN 100, na Gradiški ul., v občini Straža,
- 50 m, PE, dn 100, z NL, DN 125, med Drčo in Gajem, v občini Straža,
- 323 m, PVC, dn 110, v Praprečah, v občini Šentjernej,
- novogradnja dodatnih 1.825 m cevovodov, od tega:
- 625 m, dn 110, do Vinjega vrha, v občini Šmarješke Toplice,
- 57 m, NL, DN 125, do VH D.Straža, v občini Straža
- 1.143 m, NL, DN 100, do Pristavice, v občini Šentjernej,
- izvedba 1 dodatnega črpališča (Vinji vrh, v občini Škocjan),
- izvedba 1 dodatnega vodohrana (Dolnja Težka voda, v MO Novo mesto, kapacitete 1.000 m3,
namesto rekonstrukcije obstoječega, kapacitete 330 m3), ter
- izvedba nadgradnje telemetrije na obstoječih vodovodnih objektih, ki niso bili vključeni v
operacijo.
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Dela so se izvajala po določilih FIDIC rdeče knjige.
Dela osnovnega obsega so se izvajala na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 26.2.2016. Dela so bila
zaključena v pogodbenem roku, 12.9.2020.
Dela razširjenega obsega so razdeljena na izvedbo dodatnega odseka 2, 3 in 4, izvedbo dodatnega odseka
7 in izvedbo telemetrije.
Dela vezana na izvedbo dodatnega odseka 2, 3 in 4 so se izvajala na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane
16.10.2019. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku, 30.7.2020.
Dela vezana na izvedbo dodatnega odseka 7 so se izvajala na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane
28.10.2019. Dela so bila izvedena v pogodbenem roku, 14.6.2020.
Dela vezana na izvedbo telemetrije se izvajajo na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 19.2.2020. Dela
so bila izvedena v pogodbenem roku, 30.9.2020.
2.3 INŽENIRSKE STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA
Dela vezna na izvajanje inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja
in varstva pri delu, se izvajajo na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 31.8.2015. Svetovalec tekoče
opravlja svoje obveznosti, katere bo zaključil z izdajo potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradbenih del,
t.j. izvajalcu za gradnjo cevovodov in vodohranov.
2.4 STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI
Storitve obveščanja javnosti so se izvajale na osnovi osnovne izvajalske pogodbe, podpisane 25.4.2016, s
svetovalcem, ki je šel v stečaj.
Na osnovi obvestila svetovalca o stečaju podjetja, je bil izveden postopek izbire nadomestnega svetovalca,
na osnovi katerega sta bila, za izvedbo preostanka del, izbrana dva svetovalca.
S svetovalcem Ideaz d.o.o. je bila, 14.1.2021, sklenjena pogodba za izvedbo del sklopa A, t.j. ki zajema
vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani operacije, v znesku 2.900,00 EUR, brez DDV.
S svetovalcem Konvikt d.o.o. je bila, 23.1.2021, sklenjena pogodba za izvedbo del sklopa B, ki zajema
pripravi in uzdajo zloženk ob zaključku operacije, pripravo in postavitev jumbo plakatov ob zaključku
operacije ter pripravo in postavitev stalnih razlagalnih tabel, v znesku 8.720,00 EUR, brez DDV.
Do datuma poročanja so bila izvedena naslednja dela:
- vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani operacije, www.vodedolenjske.si,
- novinarska konferenca ob pričetku operacije,
- pripravljenih, izdanih in razposlanih 20.200 zloženk ob pričetku operacije,
- izdelanih in postavljenih 5 jumbo plakatov ob pričetku operacije,
- izdelanih in postavljenih 12 gradbiščnih tabel,
- pripravljenih in objavljenih 6 časopisnih člankov,
- pripravljenih in objavljenih 6 radijskih oddaj,
- pripravljenih in objavljenih 6 televizijskih oddaj,
- izdelanih in postavljenih 5 jumbo plakatov ob zaključku operacije,
- izdelanih in postavljenih 5 stalnih razlagalnih tabel.
Za izvedbo vseh del je potrebno izvesti še:
- novinarsko konferenco ob zaključku operacije,
- pripraviti, izdati in razposlanih 20.200 zloženk ob zaključku operacije,
- pripraviti in objaviti časopisni članek ter radijsko in televizijsko oddajo ob zaključku operacije.
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3. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA
Gradnja vodarn je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 14 situacij, v skupnem znesku
5.140.091,59 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.
Do obdobja poročanja so bili podani 4 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje
vodarn v skupnem znesku 4.364.965,78 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 22. 11.
2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, na ZZI 1 in ZZI 2, 19.3.2019, in ZZI 4, v skupnem znesku
3.491.972,62 EUR.
Gradnja cevovodov in vodohranov je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 35 situacij, v
skupnem znesku 15.128.136,89 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.
Do obdobja poročanja je bilo podanih 8 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje
cevovodov in vodohranov, v skupnem znesku 10.383.548,07 EUR. V proračun MONM je bil nakazan
znesek ZZI 1, dne 9. 8. 2017, znesek ZZI 2, dne 29. 12. 2017, znesek ZZI 3, dne 5. 3. 2019, znesek ZZI 4,
dne 7. 3. 2019, znesek ZZI 5, dne 30. 10. 2019, znesek ZZI 6, dne 8. 11. 2019, znesek ZZI 7, dne 22. 12.
2020 in znesek ZZI 8, dne 30. 12. 2020, v skupnem znesku 10.383.548,07 EUR.
Izvajanje inženirskih storitev je v zaključni fazi. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 16 situacij, v skupnem
znesku 309.324,61, brez DDV. Zadržana sredstva, v znesku 30.932,46 EUR, mu še niso bila sproščena.
Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje
inženirskih storitev v skupnem znesku 176.414.,20 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1,
dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, dne 7. 8. 2017, znesek ZZI 4, dne 18. 1. 2018
in znesek ZZI 5, dne 20. 6. 2019, v skupnem znesku 176.414.,20 EUR.
Izvajanje storitev obveščanja javnosti je v zaključni fazi. Do obdobja poročanja je bilo s strani osnovnega
izvajalca izdanih 5 začasnih situacij v skupnem znesku 26.209,00 EUR, brez DDV. Od nadomestnih
izvajalcev do obdobja poročanja še ni bil prejet račun.
Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev
obveščanja javnosti v skupnem znesku 20.092,92 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1,
dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 20. 12. 2016, znesek ZZI 3, dne 27. 1. 2017, znesek ZZI 4, dne 18. 1.
2018 in znesek ZZI 5, dne 20. 6. 2019, v skupnem znesku 20.092,92 EUR.
Gradnja dodatnega odseka 2, 3 in 4 je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 7 situacij, v
skupnem znesku 1.011.085,24 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.
Do obdobja poročanja sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje
dodatnega odseka 2, 3 in 4 v skupnem znesku 716.361,00 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek
ZZI 1 in znesek ZZI 2, dne 7. 12. 2020, v skupnem znesku 716.361,00 EUR.
Gradnja dodatnega odseka 7 je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 4 situacije, v skupnem
znesku 216.357,78 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.
Do obdobja poročanja sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje
dodatnega odseka 7 v skupnem znesku 174.103,09 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1
in znesek ZZI 2, dne 27. 11. 2020, v skupnem znesku 174.103,09 EUR.
Izvedba telemetrije je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 1 situacijo, v skupnem znesku
430.871,23 EUR, brez DDV.
Do obdobja poročanja je bil podan 1 zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje izvedbe
telemetrije v skupnem znesku 346.722,08 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 27.
11. 2020, v skupnem znesku 346.722,08 EUR.
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Tabeli prikazujeta finančno realizacijo projekta:
ZZI oddani
POS znesek
[EUR]
[EUR]
GRADNJA VODARN 4.364.965,78 4.364.965,78
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV 10.607.844,41 9.547.059,94
G-CVH, DO 2,3,4, DO 7, T 2.422.426,46 2.073.674,30
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV
211.740,81
176.414,20
IZVAJANJE STORITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI
33.713,24
20.092,92
SKUPAJ 17.640.690,70 16.182.207,14
Tabela 1: Finančna realizacija POS za projekt HIVSOOD
SOFINANCIRANJE

IZVEDBA

rok P
[datum]
23.11.2016
21.05.2017
do zaklj. gr.
do zaklj. gr.
do zaklj. gr.
do zaklj. gr.
14.06.2020
14.06.2020
30.09.2020

rok A
[dni]

GRADNJA VODARN
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV
STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI - OI
STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI - NI1
STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI - NI2
GRADNJA DO 2, 3 in 4
GRADNJA DO 7
TELEMETRIJA
SKUPAJ
Tabela 2: Finančna realizacija izvajalskih pogodb za projekt HIVSOOD

178
1.210
0
0
0
0
47
0
0

ZZI oddani
ZZI prilivi
[%]
[EUR]
100,00 3.491.972,62
90,00 9.547.059,94
85,60 2.073.674,30
83,32
176.414,20
59,60
20.092,92
91,73 15.309.213,98

rok S
znesek P
[datum]
[EUR]
20.05.2017 4.682.089,18
12.09.2020 11.424.439,23
do zaklj. gr.
249.341,51
do zaklj. gr.
39.700,00
do zaklj. gr.
2.900,00
do zaklj. gr.
8.720,00
30.07.2020
919.465,75
14.06.2020
216.943,46
30.09.2020
524.331,00
18.067.930,13

ZZI prilivi
ZZI po situacijah
[%]
80,00
1 - 14 in ZZ
90,00 1 - 25 brez ZZ
85,60 25-34, 1-7, 1-4, 1
83,32 1 - 15 brez ZZ
59,60 1 - 05 brez ZZ
86,78

znesek A
[EUR]
458.002,41
3.703.697,66
59.983,10
0,00
0,00
0,00
126.082,91
0,00
0,00
4.347.766,08

ZZI plan
[EUR]

0,00
1.060.784,47
348.752,16
35.326,61
13.620,32
1.458.483,56

znesek S
realizacija
[EUR]
[EUR]
5.140.091,59 5.140.091,59
15.128.136,89 15.128.136,89
309.324,61
309.324,61
39.700,00
26.290,00
2.900,00
0,00
8.720,00
0,00
1.045.548,66 1.011.085,24
216.943,46
216.357,78
524.331,00
430.871,23
22.415.696,21 22.262.157,34

ZZI plan
[%]

0,00
10,00
14,40
16,68
40,40
8,27

realizacija
[%]
100,00
100,00
100,00
66,22
0,00
0,00
96,70
99,73
82,18
99,32

realizacija
po situacijah
1 - 14
1 - 35
1 - 16
1-5

1-7
1-4
1

Finančna korekcija MOP, izvršena na osnovi izvedene 2. revizije operacije ter podanega končnega poročila
UNP, v višini 20%, na izplačila sofinancerskih sredstev za gradnjo vodarn, ni bila odpravljena. Skladno s
sklepom 4, 43. seje projektnega sveta, z dne 29.9.2021, je Mestna občina Novo mesto, kot nosilka projekta,
v imenu občin investitork, vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo za plačilo zadržanih sredstev v višini
872.993,15 EUR.
4. SPREMEMBA ODLOČITVE O PODPORI
Na osnovi oddane vloge za 4. spremembo odločitve o podpori, za podaljšanje roka upravičenosti izdatkov
do 30.11.2020, je MOP izdalo 4. spremenjeno odločitev o podpori, z dne 30.9.2019, s katero je podaljšano
obdobje upravičenosti sofinanciranja do 30.11.2020. Na osnovi 4. spremembe odločitve o podpori je MOP
izdalo tudi nov Sklep o sofinanciranju operacije, z dne 19.5.2020.
Na osnovi oddane vloge za 5. spremembo odločitve o podpori, za povečanje zneska sofinanciranja, je MOP
zahteval pisno potrditev, da je povečanje zneska sofinanciranja usklajeno s SVRK. Ker s pisno potrditvijo
SVRK, da ima zagotovljena dodatna sredstva za operacijo, nismo razpolagali, je bila vloge za 5.
spremembo odločitve o podpori spremenjena tako, da je zajemala le prerazporeditev preostanka
sofinancerskih sredstev iz naslova sofinanciranja gradnje vodarn, v investicijskem znesku 96.044,81 EUR,
k sofinanciranju gradnje cevovodov in vodohranov, kar je omogočalo črpanje tudi tega dela že odobrenih
sofinancerskih sredstev. Skladno z obrazložitvijo SVRK, za tovrstne spremembe ni potrebno izdati nove
odločitve, zato nova odločitev ni bila izdana.
Vzporedno z vlogo za 5. spremembo odločitve o podpori pa se je pripravila tudi vloga za 6. spremembo
odločitve o podpori, ki je bila oddana na MOP 15.9.2020, in sicer za povečanje zneska investicije in
posledično povečanje zneska sofinanciranja, na takrat znani končni znesek investicije. 26.3.2021 je bila,
skladno z določili sklepa 1, 16. korespondenčne seje projektnega sveta, oddana 1. dopolnitev vloge za 6.
spremembo odločitve o podpori, s katero se je povzelo takrat znano končno stanje operacije. Na osnovi
končnega stanja operacije je bila, 11.10.2021, skladno z določili sklepa 3, 43. seje projektnega sveta, z dne
29.9.2021, oddana še 2. dopolnitev vloge za 6. spremembo odločitve o podpori, in sicer za povečanje
končnega zneska operacije za 1.602.859,27 EUR, z DDV, na nov končni znesek operacije 27.922.203,85
EUR, z DDV, povečanje upravičenih stroškov operacije za 1.313.819,08 EUR, na nov končni znesek
upravičenih stroškov operacije 22.273.777,34 EUR, in posledično povečanje sofinancerskih sredstev za
1.057.230,21 EUR, na nov končni znesek sofinancerskih sredstev 18.722.466,31 EUR, podaljšanje roka
upravičenosti do 30.11.2021 ter prerazporeditev sredstev v okviru operacije, glede na končni znesek
posameznega dela operacije. MOP še ni podalo odgovora.
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Skupni znesek sofinanciranja ter rok upravičenosti sofinanciranja prikazuje spodnja tabela:
odločitev
z dne
vrednost operacije
upravičeni stroški operacije
znesek sofinanciranja
prispevek EU (85 %)
prispevek RS (15 %)
prispevek občin
prispevek občin v %
rok upravičenosti

osnovna
18.09.2015

dopolnitev 1
20.02.2018

dopolnitev 2
13.07.2018

dopolnitev 3
12.09.2018

dopolnitev 4
30.09.2019

doplnitev 6?

22.305.660,13
17.949.610,98
15.242.809,64
12.956.388,19
85,00
2.286.421,45
15,00
2.706.801,34
15,08

22.305.660,13
17.949.610,98
15.242.809,64
12.956.388,19
85,00
2.286.421,45
15,00
2.706.801,34
15,08

26.319.344,58
20.959.958,26
16.866.478,41
14.336.506,65
85,00
2.529.971,76
15,00
4.093.479,85
19,53

26.319.344,58
20.959.958,26
17.665.236,10
15.015.450,68
85,00
2.649.785,42
15,00
3.294.722,16
15,72

26.319.344,58
20.959.958,26
17.665.236,10
15.015.450,68
85,00
2.649.785,42
15,00
3.294.722,16
15,72

27.922.203,85
22.237.777,34
18.722.466,31
15.172.052,17

31.01.2018

31.12.2018

23.09.2019

23.09.2019

30.11.2020

30.11.2021

2.677.420,98
3.515.311,03
15,81

5. ZAKLJUČEK
Investicija bo zaključena v okviru pogodbenih določil. Vezano na sofinanciranje operacije pričakujemo
ugodno rešitev vloge za 6. spremembo odločitve o podpori, s čimer bo moč črpati vsa že dodeljena in tudi
manjkajoča sofinancerska sredstva. Ocenjujemo, da bo črpanje možno v l. 2022.
Pripravil:
Jernej MUHIČ I.r.
Komunala Novo mesto d.o.o
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