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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA
ZAGOTOVITEV OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI MENGEŠ IZ ČRPALIŠČ
IN VRTIN NA MENGEŠKEM POLJU

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 Zagotovitev oskrbe s pitno vodo v Občini Mengeš iz črpališč in vrtin na Mengeškem polju, in
dokument (Fimex-n d.o.o, Ljubljana, september 2015) - na www.menges.si
Original dokumenta je v gradivu za sejo na www.menges.si.

OBRAZLOŽITEV:
1. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:
Kratek opis preteklih dogodkov v nadaljevanju.
Kohezijski projekt z imenom »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« za sofinanciranje iz
sredstev kohezijskega sklada združuje pet občin: Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče.
Projekt je sestavljen iz nadgradnje in sanacij vodooskrbnih sistemov v vsaki od navedenih občin. Glede na to,
kako so vodovodni sistemi med sabo povezani in tudi glede na sistem upravljanja, je projekt razdeljen v dva
podprojekta. Podprojekt 2 (vodooskrba Domžale) je nadgradnja vodovodnega sistema v Občinah Domžale,
Moravče , Mengeš in Trzin.
Za nepovratna kohezijska sredstva se prizadevamo že veliko let. Pismo o nameri, kot prvi uradni dokument v
skupnem projektu, so občine podpisale že 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.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

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 Kamnik sproti
obveščala svoj 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.
Za začetek izvajanja smo pridobili kredit v upanju, da bo pred porabo kredita prišlo do izdaje odločbe in do
pridobitve sofinancerske pogodbe iz kohezijskega sklada. Pristojna ministrstva smo stalno obveščali o
napredovanju del in jih spodbujali, naj pohitijo s postopki priprave nove finančne perspektive in nam že končno
dodelijo nepovratna sredstva, da nemoteno nadaljujemo z dokončno izvedbo projektov.
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. 6.1.2/D-K/0 za operacijo »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale –
Kamnik« – v nadaljevanju »Odločitev«, s katero je bil odobren finančni prispevek iz Kohezijskega sklada.
Skupna vrednost operacije po »Odločitvi« je 11.384.021,51 EUR, od tega znaša skupni znesek
nepovratnih sredstev (kohezijski sklad in slovenska udeležba) 8.165.815,02 EUR
Še nekaj podatkov o samem projektu v Občini Mengeš.
Projekt se izvaja od aprila 2014 in je praktično zaključen. V tem času je bilo izvedenih cca 4000 m
cevovoda, črpališče in eno prečrpališče. Izvedena je tudi vsa telemetrija za avtomatsko vključevanje
posameznih delov v Vodooskrbni sistem Mengeš.
Dne 21. 8. 2015 smo na občine prejeli dopis iz posredniškega organa – Ministrstva za okolje in prostor, ki
nas je seznanilo s potrebnimi nadaljnjimi postopki do podpisa pogodbe o sofinanciranju z upravičenci – torej
občinami soinvestitoricami. Eden od potrebnih postopkov je dostava noveliranih investicijskih programov za
izvedbo operacij v projektu s podatki, ki morajo biti identični oz. skladni s podatki iz »Odločitve«.
.
S predloženo Novelacijo investicijskega programa usklajujemo končne vrednosti investicije s podatki iz
Odločitve o podpori.
2.

Cilji in načela predloga potrditve Novelacije Investicijskega programa za Zagotovitev oskrbe s
pitno vodo v Občini Mengeš iz črpališč in vrtin na Mengeškem polju
Občina je že v letu 2010 pripravila Investicijski program, ki pa ni bil sprejet na Občinskem svetu.

Cilj potrditve Novelacije Investicijskega programa za Zagotovitev oskrbe s pitno vodo v Občini Mengeš iz
črpališč in vrtin na Mengeškem polju, je predvsem zagotavljati okoljske standarde, zagotoviti mikrobiološko
ustreznost pitne vode za vse prebivalce, zmanjšanje motenj v oskrbi s pitno vodo, zagotavljanje stalnega
biološkega minimuma, zamenjava cevovodov z ustreznejšimi profili in ustreznejše spremljanje delovanja
celotnega sistema.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imela potrditev Novelacije Investicijskega programa
za Zagotovitev oskrbe s pitno vodo v Občini Mengeš iz črpališč in vrtin na Mengeškem polju na
proračun
Vrednost investicije je 1.294.889,33 €.
Prikaz investicijske vrednosti s prikazom upravičenih stroškov in preostalih stroškov (v EUR)

VIRI FINANCIRANJA
1. Proračun Občine Mengeš
2.1. EU
2.2. Slovenska udeležba
SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI

2014

2015

SKUPAJ

93.213,80

68.258,90

161.472,70

556.147,00

407.257,13

963.404,13

98.143,59

71.868,91

170.012,49

747.504,39

547.384,94

1.294.889,33

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš potrdi Novelacijo investicijskega programa za ZAGOTOVITEV OSKRBE
S PITNO VODO V OBČINI MENGEŠ IZ ČRPALIŠČ IN VRTIN NA MENGEŠKEM POLJU, (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 ZAGOTOVITEV OSKRBE S PITNO
VODO V OBČINI MENGEŠ IZ ČRPALIŠČ IN VRTIN NA MENGEŠKEM POLJU
I.
Občinski svet potrjuje novelacijo Investicijskega programa za ZAGOTOVITEV OSKRBE S PITNO
VODO V OBČINI MENGEŠ IZ ČRPALIŠČ IN VRTIN NA MENGEŠKEM POLJU,
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

