
POROČILO ZA PROJEKT »UREDITEV POREČJA SORE«  
 
 

1. Prvi projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« projekt »Občina 
Gorenja vas – Poljane« - Posodobitev in razširitev čistilen naprave Gorenja vas. 

 
Cilji:  

- Posodobitev obstoječega biološkega bloka 
- Povečanje zmogljivosti čistilne naprave iz 1000 PE na 3.100 PE 
- možnost sprejema vsebine greznic – nadaljnje čiščenje 
- možnost sprejema biološkega blata iz malih čistilnih naprav – za dehidracijo 
- izgradnja novega nadzornega sistema za krmiljenje, nadzor in alarmiranje 
- povečanje učinkovitosti delovanja 
- možnost izvedbe novih hišnih priključkov in gradnje kanalizacijskega sistema 

 
Izvajalec je izbran, ker je bila 24.5.2012 podpisana pogodba, tako da je v teko izdelava 
projektne dokumentacija in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Fizično se gradnja začne s 
pripravljalnimi deli v jeseni 2012, sama gradnja spomladi 2013, ko bo gradbeno dovoljenje. 
Predvideno je 12 mesečno poskusno delovanje in zaključek s primopredajo naročniku konec 
leta 2014, ko bo nova ČN imela uporabno dovoljenje. 
 
Predvidena cena: 1,1 mio Eur z ddv-jem. Izvedba projekta poteka po FIDIC rumeni knjigi. 
Viri finaciranja: 

- EU kohezijski sklad: 65 % vrednosti 
- Republika Slovenija: 12 % vrednosti  
- Občina GVP: 23 % vrednosti. 

 
 

2. Drugi projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU SORE, 
PROJEKT OBČINA GORENJA VAS – POLJANE, KANALIZACIJA TREBIJA – GORENJA 
VAS (sekundarni kanalizacijski vodi) IN OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE.  

 
Projekt obsega projektiranje in gradnjo kanalizacijskega sistema in vodovodnega sistema in 
sicer: 

- Primarnega cevovodov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas 

o kanalizacijski sistem Trebija 

o kanalizacijski sistem Trebija – Podgora 

o kanalizacijski sistem Hotavlje in 

o kanalizacijski sistem Hotavlje – Gorenja vas. 

- sekundarnega cevovodov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas 

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

Podgora (Dolge njive),  

o vodovodnega podsistema Trebija – Podgora  

o vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž  

o vodovodnega podsistema Poljane  

 
Viri finaciranja: 

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Projekt Občina Gorenja 

vas – Poljane«, delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt 

se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, 



prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.  

 

Izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki jih zajema projekt »Kanalizacija Trebija 

- Gorenja vas« bo v primeru, da bo Občina Gorenja vas – Poljane uspela z vlogo za 

pridobitev sredstev EU, delno financirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne 

usmeritve: Regionalni razvojni programi. V primeru, da Občina Gorenja vas – Poljane 

za vlogo za pridobitev sredstev EU ne bo uspela, bo izgradnja navedenega 

sekundarnega kanala financirana iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« bo v primeru, da bo naročnik uspel z 

vlogo za pridobitev sredstev EU, delno financirala Evropska unija in sicer iz 

Kohezijskega sklada. Projekt se bo izvajal 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. 

 

Pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki je razdeljen v dve fazi, velja 

odložni pogoj za 2. fazo (vsi objekti in del cevovodov vodovodnega podsistema Trebija 

– Gorenja vas – Todraž in vodovodni podsistem Poljane v celoti), in sicer se bo 

navedeni del objektov in cevovodov vodovodnega sistema in podsistemov gradil samo 

v primeru, da bo naročnik uspel z vlogo za pridobitev sredstev EU. 

 

V okviru projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE, kjer je izgradnja vodovodnega 

sistema in podsistemov razdeljena v dve fazi, in sicer:  

- 1. fazo, ki obsega projektiranje in izgradnjo vodovodnega sistema Trebija – 

Poljane – Škofja Loka, odsek Trebija (ZBJ) – Podgora (Dolge njive), vodovodni 

podsistem Trebija – Podgora in del cevovodov vodovodnega podsistema Trebija – 

Gorenja vas – Todraž, ki se bo v primeru, če bo naročnik uspel z vlogo za 

pridobitev sredstev EU, sofinancirala iz Kohezijskega sklada, v primeru, da 

naročnik ne bo uspel z vlogo za pridobitev sredstev EU, bo gradnja zgoraj 

citiranega vodovodnega sistema in podsistema financirana iz sredstev proračuna 

Občine Gorenja vas - Poljane 

- 2. fazo, ki obsega projektiranje in izgradnjo vseh objektov in dela cevovodov 

vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž in vodovodnega 

podsistema Poljane v celoti, ki se bo v primeru, če bo naročnik uspel z vlogo za 

pridobitev sredstev EU sofinancirala iz Kohezijskega sklada; v primeru, če 

naročnik sredstev iz Kohezijskega sklada ne bo uspel pridobiti se bo projektiranje 

financiral iz sredstev proračuna Občine Gorenja vas – Poljane, izgradnja druge 

faze pa se ne bo izvedla. 

 
 
Cilji za kanalizacijski sistem: 

 širitev javnega kanalizacijskega omrežja na nova naselja 
 izvajanje novih hišnih priključkov 
 skrb za okolje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev 

 
Cilji za vodovodni sistem: 



 zagotoviti kvalitetno preskrbo s pitno vodo 

 zagotoviti kvalitetno in bakteriološko neoporečno vodo 
 širitev javnega vodovodnega sistema 
 zagotoviti hidravlične izboljšave in ustrezno požarno varnost (nove večje cevi, novi 

vodohrani,…) 
 zagotoviti rezervne vodne vire 

 gradnja sodobnega sistema za nadzor, krmiljenje in alarmiranje 
 
Dolžina kanalizacijskega sistema Trebija - Gorenja vas je ocenjena na cca 9,905 km. 
Dolžina cevovodov za vodovodni sistem in podsisteme je ocenjena na cca 16,463 km. 

Celotna ocenjena vrednost javnega naročila znaša 6.308.861,00 EUR brez davka na dodano 

vrednost.  

Razpisna dokumentacija je v potrditvi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Direktoratu za evropsko kohezijsko politiko. Po potrditvi sledi razpis in izbor najugodnejšega 

ponudnika. 

Plan izvedbe je do konca leta 2014 oz. prvi polovici leta 2015, odvisno kako hitro bo izbran 

izvajalec. 

 

 

3. Strokovni nadzor za oba zgoraj navedena projekta. 

 

Nadzor: 
Strokovni nadzor izvedbe za oba razpisa, oziroma za vse tri projekte izvaja po FIDICU 
(mednarodnem združenju svetovalnih inženirjev) podjetje Projekt d.d., Nova Gorica. 
Cena nadzora je 1,38% od predvidene vrednosti projektov, in znaša  116.000,00 Eur z DDV 
jem. 
Z izbranim in potrjenim izvajalcem Projekt d.d., Nova Gorica bo dne 14.6.2012 podpisana 
pogodba.  
Plan aktivnosti je odvisen od dinamike del in uspešnega zaključka projektov, za enkrat do 
konca leta 2014 ali prvi polovici leta 2015. 
 
 
Poročilo napisala: Janez Pelipenko in Boris Bogataj  
                       


