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Obrazložitev:  
Projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik, podprojekt Vodooskrba v občini Trzin, je 
del skupnega medobčinskega projekta, ki ima za glavno nalogo zgraditi in izboljšati nosilno 
distribucijsko vodovodno omrežje v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Moravče in Trzin. Projekt 
širšega pomena predstavlja izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva prek zagotavljanja dovolj 
velikih količin pitne vode obstoječim in novo priključenim prebivalcem ter gospodarstvu, izboljšanja 
kakovosti pitne vode na tem območju in zmanjšanja izgub. Zaradi do sedaj zgrajenega koncepta 
vodovodnega omrežja, medsebojnih povezav in zagotavljanja rezervnih povezav ob izpadih glavnih 
povezav, so omenjene občine pristopile k skupnem reševanju problematike vodooskrbe. Največjo 
nevarnost predstavlja slaba kakovost pitne vode ter nezadostne količine pitne vode, saj obstoječi 
viri ne zadostijo potrebam po pitni vodi. Zaradi dotrajanosti je ta sistem nujno potrebno sanirati in 
ga nadgraditi. 
 
Vodovodni sistem, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o. iz Domžal in 
Komunalnega podjetja Kamnik, d. d. je enovit sistem, ki se napaja z vodo iz lastnih vodnih virov. 
Izdatnost obstoječih vodnih virov ne zagotavlja v celoti nemotene vodooskrbe, zato se v okviru 
projekta načrtuje tudi revitalizacija vodnih virov na Mengeškem polju.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201392&stevilka=3337
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006060900|RS-60|6559|2549|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010070900|RS-54|8195|3041|O|


Na področju občine Trzin sta se v okviru projekta obravnavala dva odseka (v dolžini 334 m in 1.446 
m) na sistemu vodooskrbe. Izbor izvajalca del, strokovnega nadzora in storitev informiranja javnosti, 
je bil izveden v letu 2013. Izgradnja trzinskih primarnih vodovodnih povezav v skupni dolžini 1.780 
m je bila realizirana v letu 2015, hkrati je bilo aktivirano črpališče št. 5 in dolomitne vrtine VDG-1 na 
Mengeškem polju. Z izgradnjo je bil ukinjen tudi del starega vodovoda.  
Vrednost gradbenih del (izvajalec Prenova Gradbenik, d. o. o. iz Ljubljane) je bila 434.312 EUR brez 
DDV. Nadzor nad izvajanjem dela je opravljalo podjetje Projekt, d. d. iz Nove Gorice, katerega 
vrednost je 12.800 EUR brez DDV. Storitve obveščanja in informiranja javnosti pa bo opravilo 
podjetje Frontal, d. o. o. iz Murske Sobote. Strošek teh storitev znaša za Občino Trzin 9.093 EUR 
brez DDV. 
 
Projekt smo prijavili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Odločbe v finančni 
perspektivi 2007-2013 nismo prejeli, kljub dejstvu, da smo bili in smo  še vedno uvrščeni v seznam 
indikativnih t.i. »ready to go« projektov. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Službe Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nam je bilo izrecno povedano, da bodo naši »ready to 
go« projekti, ki vsebinsko ustrezajo Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014-2020, 
imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o sofinanciranju. Začetek 
izvajanja projekta z zalaganjem lastnih občinskih sredstev je država spodbujala, saj so vsi nastali 
stroški po dnevu 1. 1. 2014 upravičeni. Zmanjševanje izgub na javnem vodovodnem omrežju in 
potreba po zagotavljanju varne dobave kakovostne vode občanom, sta nas spodbudila, da smo z 
investicijo v letu 2014 tudi začeli. Projekt je zaključen in ima uporabno dovoljenje, potrdilo o 
prevzemu objekta smo prejeli dne 20. 5. 2015. 
 
Dne 7. 8. 2015 pa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev o 
podpori št. 6-1-2/D-K/0 za operacijo »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik«, katerega 
del je tudi projekt »Vodooskrba v občini Trzin«.  
Pogoj, postavljen s strani Ministrstva za okolje in prostor, za uspešno črpanje sredstev, je tudi 
novelacija investicijskega programa in potrditev le-tega.  
 
Noveliran Investicijski program bomo posredovali naknadno, saj je potrebno uskladiti še določene 
postavke. 
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa 
Vodooskrbe v Občini Trzin bo imel ugodne finančne posledice za občinski proračun predvidoma že v 
letu 2015 in v letu 2016. Za navedeno in že izvedeno investicijo bomo prejeli nepovratna sredstva za 
sofinanciranje v višini 85 % (za vse upravičene stroške, ki so nastali po dne 1. 1. 2014) oz. slabih 
400.000 EUR.  
 
Vira financiranja upravičenih stroškov projekta v stalnih in tekočih cenah [v EUR] 
 

Viri financiranja  
Stalne in tekoče 

cene v EUR Delež 

Občina Trzin 56.888,79 12,47% 

Kohezijski sklad 399.316,40 87,53% 

   - od tega prispevek EU (85 %) 339.418,94 74,40% 

   - od tega slovenska udeležba (15 %) 59.897,46 13,13% 

Skupaj 456.205,19 100,00% 

 



Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl US, 40/12-ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo, 
66/06-odl. US, 112/06-odl. US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12-odl. US, 92/13, 56/15), 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/99, 57/11), Zakona o vodah (Uradni 
list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15), Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08, 5/12), 20. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) na 8. redni seji, dne 23. 
9. 2015 sprejel 

 
SKLEP 

o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin 
 

 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje Novelacijo Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin. 
 
   
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 

Številka: 8-4/2015                                                                      Župan 
Datum: 23. 9. 2015                                                                  Peter Ložar, l.r. 
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