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PRAVNA PODLAGA:

22. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06)

PRIPRAVLJAVCI:

FIMEX-N, d.o.o., Občina Mengeš

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALCA:

Nevenka Franko (FIMEX-N d.o.o., Lj.),Marija Kos, Andrej Urbanc (Občina
Mengeš)

PRILOGA:
Povzetek IP-a za kanalizacijo območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto z obnovo ostale
komunalne infrastrukture)
Original dokumenta je v gradivu za sejo na www.menges.si.

OBRAZLOŽITEV:
1. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:
Občina Mengeš že od leta 2009 pripravlja projekt izgradnje kanalizacije za območji :
 Severnega dela Mengša (nad razbremenilnikom- območje je na jugu omejeno z ulicama Veselovo
nabrežje in Aljaževa ter Kolodvorska cesta, na zahodu pa z Erjavčevo ulico)
 Območja južno od Grobeljske ceste (zahodno od Vodnikove ulice in do vrtca Sonček na vzhodu)
Investicija je vključena v medobčinski projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU
DOMŽALE – KAMNIK za katerega je vložena vloga za sofinanciranje s sredstvi kohezijskega sklada EU.
Na 19. redni seji sveta OM , dne 11.4.2013 je bil sprejet INVESTICIJSKI PROGRAM ZA KANALIZACIJO
OBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Kohezijski projekt z imenom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik
(CČN + kanalizacija)« za sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada združuje naslednjih šest
občin: Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem.
Projekt je sestavljen iz nadgradnje CČN Domžale-Kamnik ter treh občinskih projektov dograditve
kanalizacijske infrastrukture, in sicer v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Za nepovratna kohezijska sredstva si prizadevamo že veliko let. Pismo o nameri, kot prvi uradni
dokument v skupnem projektu, so občine podpisale že davnega leta 2007. Na poti k realizaciji
projekta je bilo izpeljanih veliko postopkov, opravljenega je bilo ogromno dela, tudi takega, ki je bilo
vezano zgolj na postopke kohezijskega sklada. Zaradi slabega črpanja evropskih sredstev so
ministrstva sproti spreminjala zahteve in na koncu perspektive že na nekaj mesecev spreminjala in
zaostrovala zahteve in pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev. Tako smo leta 2013 vložili
ogromno energije, da smo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev pripravili po zadnjih zahtevah
do stopnje, da smo imeli praktično popolnoma pripravljene projekte za izvedbo. Imeli smo
pridobljena vsa gradbena dovoljenja in v skladu z zakonodajo o javnem naročanju pravnomočno
izbrane vse izvajalce del.
Tako pripravljeno vlogo je tudi potrdilo takratno pristojno ministrstvo – Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje. Zataknilo pa se je pri Službi vlade za EU zadeve in kohezijsko politiko (v nadaljevanju
SVRK), kjer so ugotovili, da ne razpolagajo s prostimi sredstvi za skupno 11 popolnoma
pripravljenih projektov po državi. Ugotovili so, da formalno nimajo dovolj sredstev, da bi lahko izdali
odločbe in z nami sklenili sofinancerske pogodbe, čeprav je kazalo, da bo denar iz stare
perspektive ostal. O vseh teh zapletih je občinska uprava Občine Mengeš večkrati obveščala j
občinski svet in javnost.
Dne 10. 6. 2014 je vlada sprejela Sklep, s katerim se je zavezala, da bo poiskala rešitev za
realizacijo 11 popolnoma za izvedbo pripravljenih projektov (med katerima sta bila oba kohezijska
projekta iz območja Domžale-Kamnik). Takrat smo se občine soinvestitorice v kohezijskih projektih
na območju Domžale-Kamnik odločile, da pričnemo z izvedbo gradenj z lastnim zalaganjem
celotne investicije, saj drugače nikakor ne bi pravočasno dosegli dovolj opremljenosti s komunalno
infrastrukturo, kot nam to nalaga zakonodaja. V tem primeru bi nam grozile še morebitne okoljske
kazni.
Občina je v letu 2014 pričela z izvedbo investicije
V letošnjem letu je bil končno sprejet tudi Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, v katerem je bila predvidena tudi izvedba prej omenjenih 11
kohezijskih projektov, pripravljenih že v okviru stare finančne perspektive 2007–2015. Seveda smo
morali spet dopolniti vloge za pridobitev nepovratnih sredstev glede na nova določila iz nove
finančne perspektive. To smo naredili in pripravili z zadnjimi dopolnitvami do julija 2015.
Precej kasneje, kot smo računali, je bila končno dne 7. 8. 2015 s strani pristojnega državnega
organa SVRK izdana Odločitev o podpori št. 6.1.1/D-K/0 za operacijo »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« – v nadaljevanju »Odločitev«. Skupna vrednost
projekta po »Odločitvi« je 39.054.955,00 EUR, od tega znaša skupni znesek nepovratnih sredstev
(kohezijski sklad in slovenska udeležba) 28.137.647,96 EUR.
Nekaj podatkov o navedenem projektu izgradnje kanalizacije za odpadno vodo v Občini Mengeš
Projekt izgradnje kanalizacije za odvajanje odpadne vode v občini Mengeš se je pričel fizično
izvajati(graditev ) v juniju 2014. Dosedaj je bil izveden del kanalizacije (z obnovo ostale
infrastrukture) na območju ob razbremenilniku. Opravljen je bil tehnični pregled.
V izvajanju je del ob Kamniški cesti, ki bo zaključen v novembru 2015. Dela so se pričela tudi na
območju pod Grobeljsko cesto. Projekt mora biti zaključen v maju 2016.Trenutno je , kar se tiče
same kanalizacije izvedeno cca 85 % vseh del.

Vzporedno z izvedbo kanalizacije pa bo tudi izvedena tudi obnova ostale komunalne infrastrukture
(vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija in TK kanalizacija ter plinovod) na obeh obravnavanih
območjih.
Cilji investicije so predvsem:
 izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda,
 zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 sanacija virov onesnaževanja,



zagotovitev ustrezne ostale komunalne infrastrukture na obeh obravnavanih območjih.

2.

Cilji predloga potrditve Investicijskega programa (IP)

Novelacija IP se nanaša samo na izgradnjo kanalizacije. Z njo usklajujemo vrednosti investicije z višino
predvidenh odobrenih sredstev (skladno z Odločitvijo o podpori št. 6.1.1/D-K/0)
3.

Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel potrditev IP-a na proračun:

Vrednost investicije (brez ostale infrastrukture) je 1.374.701,66 €.
Za financiranje predračunske vrednosti investicije predvidevamo naslednje vire:
A.

Kanalizacija
 EU Kohezijski sklad
 Državni proračun
 Občinski proračun

pred 2014

2014

VIRI FINANCIRANJA
(OBVEZNOST)

CELOTNA INVESTICIJA
UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
kohezijski sklad
državni proračun
občinski proračun
NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
občinski proračun, OD TEGA:
DDV upravičenih stroškov 22%)
Ostali stroški nastali pred 2014
DDV ostalih stroškov nastalih pred 2014 - (20% in 22%)

110.965,25
0,00
0,00
0,00
0,00
110.965,25
110.965,25
0,00
92.230,85
18.734,40

402.787,21
330.153,45
257.197,79
45.387,85
27.567,81
72.633,76
72.633,76
72.633,76

2015
2016
nov2014 do
nov2015
okt2015
do okt2016
542.300,82 318.648,38
444.508,87 261.187,20
346.283,52 203.471,36
61.108,86
35.906,71
37.116,49
21.809,13
97.791,95
57.461,18
97.791,95
57.461,18
97.791,95
57.461,18

Skupaj

1.374.701,66
1.035.849,52
806.952,67
142.403,41
86.493,43
338.852,14
338.852,14
227.886,89
92.230,85
18.734,40

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš potrdi Novelacijo investicijskega programa za KANALIZACIJO
OBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO
OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- v delu, ki se nanaša na izgradnjo
kanalizacije (FIMEX-N d.o.o, Ljubljana, september 2015).

Župan
Franc JERIČ

Pregledala: Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06 ) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 1. izredni seji dne 29.9.2015 sprejel naslednji

SKLEP
O POTRDIVI NOVELIRANEGA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA KANALIZACIJO OBMOČJA
SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
I.
Občinski svet potrjuje novelacijo Investicijskega programa za kanalizacijo območja severnega dela
Mengša in pod Grobeljsko cesto z obnovo ostale komunalne infrastrukture-v delu izgradnje
kanalizacije
ki ga je pripravilo podjetje FIMEX d.o.o., Ljubljana, septembru 2015.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:
Franc Jerič
župan

