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INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE
VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 23. 09. 2015

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:
- Podpisana je pogodba za fizično izvedbo vodarn, z opredelitvijo, da se dela, do pridobitve
kohezijskih sredstev (pogodba o sofinanciranju) financirajo iz lastnih sredstev občin.
- Podpisana je pogodba za izvajanje inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora,
katera je omejena le na dela vezana na izgradnjo vodarn, ki se do pridobitve kohezijskih
sredstev (pogodba o sofinanciranju) financirajo iz lastnih sredstev občin.
- Na osnovi podpisanih pogodb bo izvedena uvedba v delo najkasneje do 28.9.2015.
Predvidene nadaljnje aktivnosti:
- Podpis pogodb o sofinanciranju za izgradnjo vodarn in nadzor s pristojnim ministrstvom.
- Podpis pogodbe za komuniciranje z javnostjo in izvajalske pogodbe za izgradnjo
cevovodov v oktobru.
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