.si

www.porecje-sore

Izboljšave v občini Gorenja vas - Poljane
Investicija

Opis

Gradnja vodovodnega sistema
Trebija–Poljane–Škofja Loka
(odsek ZBJ Trebija-Dolge Njive)

cevovod dolžine 1.866 m
in razdelilni jašek v Podgori

Vodovodni podsistem Trebija–
Gorenja vas–Todraž

gradnja prečrpalnih postaj
Todraž in Gorenja vas, vodohrana Todraž (kapacitete 100 m3),
vodohrana Gorenja vas
(kapacitete 200 m3)
in cevovod dolžine 7.404 m

oktober 2014

gradnja prečrpalne
postaje Trebija in vodohrana
Trebija (kapacitete 100 m3)
in cevovoda dolžine 4.527 m

oktober 2014

gradnja vodohrana
Kovnica (kapacitete 100 m3),
klorinatorska postaja, ureditev
zajetja Milostovka in cevovoda
v dolžini 2.666 m

oktober 2014

Vodovodni podsistem
Trebija–Podgora

Vodovodni
podsistem Poljane

Rok izvedbe
oktober 2014

Občina Gorenja vas - Poljane je pogodbo z izvajalci podpisala 6. decembra 2012.
Izbrani izvajalec gradnje vodovodnega sistema in podsistemov je podjetje IPI, izvajalski in projektantski inženiring, d. o. o., iz Rogaške Slatine, izvajalec storitev inženirja in nadzora pa podjetje Projekt, d. d., Nova Gorica.

Podpis pogodbe
z izvajalcem gradnje
v Gorenji vasi,
na sliki
Milan Janez Čadež
(Občina Gorenja vas - Poljane),
Robi Čerčnik
(IPI, izvajalski in projektantski
inženiring, d.o.o.) in
mag. Miha Ješe
(Občina Škofja Loka).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer
iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prome
tne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednost
ne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

Oskrba s pitno vodo
v porečju Sore

Vse dodatne informacije o operaciji Oskrba
s pitno vodo v porečju Sore lahko dobite
na spletni strani:

Oskrba s pitno vodoOskrba
v porečju Sore

s pitno vodo
v porečju Sore

www.porecje-sore.si

Produkcija: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj
Naklada: 11.000 izvodov
Izdano: marca 2014
Izdajatelj: Občina Škofja Loka
in Občina Gorenja vas - Poljane

Občina Škofja Loka
Občina Gorenja vas - Poljane

Investicije v okviru operacije
Izboljšave v občini Škofja Loka
Investicija

Opis

Rok izvedbe

Posodobitev vodovoda v Puštalu

cevovod dolžine 1.042 m

februar 2015

Posodobitev vodovoda Visoko–
Škofja Loka

cevovod dolžine 9.592 m

februar 2015

Posodobitev vodovoda v naseljih Stara
Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in delu
Podlubnika

cevovod dolžine 1.964 m

junij 2014

cevovod dolžine 2.115 m,
Posodobitev vodovoda v naseljih Trnje,
vodohran Trnje
Stara Loka, Reteče in Draga
(kapacitete 200 m3)

julij 2015

Posodobitev vodovoda Hotovlja
(klorirna postaja) – Visoko – faza 1

cevovod dolžine 1.008 m

julij 2015

Posodobitev primarnega vodovoda
Trata–Reteče

cevovod dolžine 2.916 m

april 2014

Črpalne vrtine Trebija

črpališča Č1, Č2 in Č3 nad
vrtinami V1, V2 in V3
s skupnim zbirnim jaškom
in povezovalnimi cevovodi
dolžine 270 m

julij 2015

Občina Škofja Loka je pogodbo za gradnjo ter pogodbo za storitev inženirja in nadzora podpisala 28. avgusta 2013. Na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja
je izvajalec gradnje vodovodnega sistema podjetje IMP PROMONT, d.o.o., Ljubljana
- Črnuče v skupnem nastopu s podjetjem Kolektor Koling, d. o. o., Idrija, izvajalec
storitev inženirja in nadzora pa podjetje DRI upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana
v skupnem nastopu s podjetjem Projekt, d. d., Nova Gorica.
Izvajalec obveščanja javnosti o izvajanju operacije, s katerim sta 20. avgusta 2013
podpisali pogodbo obe občini, je podjetje Gorenjski glas, d. o. o., Kranj.
Podpis pogodbe
z izvajalcema gradnje in
storitev inženirja ter
nadzora v Škofji Loki,
na sliki Saša Kovačič
(DRI upravljanje investicij, d.o.o.),
Milan Janez Čadež
(Občina Gorenja vas - Poljane),
Tomaž Porenta
(IMP PROMONT d.o.o.),
mag. Miha Ješe
(Občina Škofja Loka),
Tadej Veber 			
(DRI upravljanje investicij, d.o.o.).

Predstavitev operacije
Zaradi potrebe po boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo, povečanja števila oseb, oskrbovanih iz javnih vodovodnih sistemov, in zmanjšanja števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu in mikrobiološkemu onesnaženju pitne vode, sta Občini
Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane v letu 2012 pristopili k izvedbi skupnega projekta
»Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki zajema vodooskrbne sisteme v občinah Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.
Občini sta v maju 2012 podpisali Medobčinsko pogodbo o sodelovanju pri izvedbi
skupnega projekta.
Avgusta 2012 sta občini oddali skupno vlogo za potrditev pomoči iz Kohezijskega
sklada EU na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je 14. avgusta 2013 izdalo odločbo, s katero je projektu odobrilo sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.
Cilj operacije je posodobitev vodovodnega omrežja.
Pomen operacije je velik tako z okoljskega kot z vidika zagotavljanja kakovostnejšega življenja prebivalcev obeh občin.

Obstoječe stanje vodovodnega sistema
v občini Gorenja vas - Poljane:

dnja Hotovlja do porabnikov, so dotrajani, hidravlično poddimenzionirani in zaradi
velikih nihanj tlakov pogosto prihaja do poškodb in posledično do motenj v preskrbi
s pitno vodo.

— tlak v sistemu, kjer so odjemalci priključeni na cevovod naravnost

Glavni problem v občini Gorenja vas - Poljane je zagotavljanje nadomestnih vodnih
virov v obdobjih večjih deževij oz. v sušnih obdobjih, ko obstoječi vodni izviri na Trebiji in v Hotoveljski grapi kalijo oz. so bakteriološko oporečni.

iz zajetja, je prenizek, zato mora imeti vsaka hiša svojo lastno hidroforno 		
postajo,

— akumulacija vode (vodohrani) sploh ni urejena in ob visoki porabi v sušnih 		

obdobjih, ko se zmanjša izdatnost vodnega vira na zajetju, ali v izjemnih 		
primerih predstavlja motnje v preskrbi,

— neustrezne tehnične in hidravlične rešitve v sistemu povzročajo

velika nihanja tlakov, neustrezne so transportne kapacitete, zato nastajajo 		
poškodbe na cevovodih in posledično motnje v dobavi vode,

— cevi so dotrajane, kar posledično pomeni več poškodb, več motenj v dobavi 		
pitne vode, dražje vzdrževanje sistema in večje izgube vode v sistemu,

— težava je tudi zagotavljanje ustrezne kvalitete (bakteriološke ustreznosti) 		
pitne vode, ker se kloriranje izvaja v zelo omejenem obsegu,

Vodovodni sistem na območju občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane predstavlja samostojen, enoten in hidravlično povezan sistem oskrbe s pitno vodo. Prebivalci na območju obeh občin se danes soočajo z vse bolj perečo problematiko oskrbe s pitno vodo. Obstoječi vodovodni sistem namreč ne omogoča več popolnoma
varne in zadostne oskrbe s pitno vodo.

Obstoječe stanje vodovodnega sistema
v občini Škofja Loka:
— premajhna pretočnost cevovodov,
— nezanesljivo delovanje vodovodnega sistema,
— zaradi neustreznih kapacitet vodovodnega sistema je prenizek tlak
vode v sistemu,

— nezadostna zmogljivost cevovoda, ki v občino Škofja Loka gravitacijsko 		
dovaja vodo iz vodnih virov iz Poljanske doline (iz Trebije in Hotovlje),

— vodna zajetja na lokacijah Trebija in Hotovlja zaradi kaljenja in občasne 		
bakteriološke oporečnosti ob nalivih niso uporabna.

V okviru projekta bomo položili 35.370 metrov cevovodov, zgradili bomo 3 črpališča
z vrtinami, 5 vodohranov in 3 prečrpalne postaje, skupni zbirni jašek za vrtine, klorinatorsko postajo ter uredili zajetje Spodnja Hotovlja (zajetje Milostovka). S tem
bo 22.107 prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, na novo pa
bo priključenih 34 prebivalcev na območju občine Gorenja vas - Poljane. Z izvedbo
projekta bomo vodovodni sistem ustrezno hidravlično uredili, hkrati pa bomo izpolnili naslednje cilje:

— kvaliteta pitne vode na zajetjih je občasno oporečna zaradi kaljenja
ob močnejših deževjih in občasne bakteriološke oporečnosti.

Obstoječe stanje

Predvidene izboljšave v okviru operacije

Obstoječi vodovodi, ki potekajo od zajetja Trebija in Spodnja Hotovlja, gravitacijsko preskrbujejo občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka. Obstoječi vodovodi
so zaradi zgodovinske povezanosti obeh občin in skupnih vodnih virov med seboj
prepleteni in povezani na večjem delu občine Gorenja vas - Poljane. Obstoječi vodovodni cevovodi, po katerih se gravitacijsko transportira voda iz zajetij Trebija in Spo-

Financiranje operacije
Vrednost celotne operacije na podlagi podpisanih izvajalskih pogodb znaša
10.736.312,16 EUR brez DDV. Operacijo bo sofinanciral Kohezijski sklad
Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja –
področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo, delno Republika
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in delno občinska proračuna
obeh občin. Delitev stroškov po Občinah in koliko bo prispevala vsaka od
zgoraj navedenih institucij, je prikazano v tabeli.



izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje
boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,




zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter
povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih
sistemov z zagotovljenim monitoringom.

Vrednosti na podlagi pogodb
z izvajalci oz. sofinancerskih
pogodb z Ministrstvom
za kmetijstvo in okolje

Občina Škofja Loka
Gradnja

Koristi operacije
Izvedba operacije prinaša številne koristi na družbenem, razvojnogospodarskem
in socialnem področju, ki bodo imele pozitiven vpliv na življenje občanov in občank
obeh občin ter okolje.

Koristi za občane in občanke:



izboljšana javna oskrba s pitno vodo z zagotavljanjem boljše in varnejše
oskrbe s pitno vodo,



omogočena priključitev novih uporabnikov na javno vodovodno
omrežje zaradi povezovanja manjših sistemov na skupne vodne vire,






izboljšane življenjske razmere prebivalstva,
razvoj turističnih in rekreativnih aktivnosti,
povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem območju,
razvoj prispevnega območja, saj bo z ureditvijo osnovne
komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

Koristi za okolje:





ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti,
izboljšanje stanja vodnih teles,
izboljšanje kakovosti površinskih in podtalnih voda.

Občina Gorenja vas - Poljane

Inženir

Gradnja

Inženir

Obe občini

Viri financiranja
Skupaj

Obveščanje javnosti

15,58 %

Pogodbena vrednost z DDV (v EUR)

8.780.667,24

199.226,00

4.022.751,79

72.417,74

23.238,07

13.098.300,84

Pogodbena vrednost brez DDV
(v EUR)

7.197.268,23

163.300,00

3.297.337,53

59.358,80

19.047,60

10.736.312,16

Prispevek skupnosti
(Kohezijski sklad) (v EUR)

5.164.543,76

117.179,18

2.366.070,49

42.594,09

13.667,98

7.704.055,50

911.390,08

20.678,68

417.541,85

7.516,61

2.412,00

1.359.539,22

Lastna udeležba RS (v EUR)
Udeležba Občin (v EUR)

1.121.334,39

25.442,14

513.725,19

9.248,10

(v odstotkih, brez DDV)

2.967,62

1.672.717,44

12,66 %

71,76 %





Udeležba Občin
Lastna udeležba Republike Slovenije
Prispevek skupnosti (Kohezijski sklad)

