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NAMEN:  Potrditev Novelacije Investicijskega programa  
 

PRAVNA PODLAGA:  Zakon 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), Zakon 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), Statut občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Odlok o gospodarskih javnih 
službah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08, 5/12), Odlok o 
čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik 
OT, št. 11/07, 3/09, 6/10, 6/13), 20. člen Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). 

 
 
PREDLAGATELJ:   Peter Ložar, župan 

 
POROČEVALCA:                          Peter Ložar, župan 
                                                     Andrej Gril, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 
                                                           
                                                           
OBRAZLOŽITEV:  
Občine Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin so za projekt 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik« pripravile vlogo za 
sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in so trenutno s projektom uvrščene na seznam 11tih 
pregledanih pripravljenih projektov. Sredstva občinam še niso bila dodeljena. Zaradi zakonskih 
rokov, ki jih narekuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) in zaradi dejstva, da so vsi stroški nastali po dnevu 
1. 1. 2014 upravičeni za sofinanciranje v skladu s kohezijskimi pravili, so občine lastnice sprejele 
odločitev, da bodo investicijo v nadgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale-Kamnik začele 
izvajati z lastnimi sredstvi. Hkrati je bila sprejeta odločitev, da se nadaljuje s postopki pridobitve 
sredstev iz Kohezijskega sklada in v primeru pridobitve sredstev s strani Kohezijskega sklada v 
perspektivi 2007-2013 ali 2014-2020, bodo za financiranje projekta uporabljena tudi omenjena 
sredstva.  
 
Nadgradnja CČN Domžale-Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilj je: 
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• reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno 
obdobje, 

• zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov, 
• zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja. 
 
Projekt Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale-Kamnik na terciarno 
biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo 
vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč. 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) je za območje poselitve Domžale-Kamnik in s tem CČN Domžale-
Kamnik, zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do dne 22. 8. 2016, kar pomeni dodatno 
odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo 
po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno 
obremenjevala okolje. Glavni argument za nadgradnjo CČN je tako v doseganju iztočnih parametrov 
v skladu z omenjeno uredbo. 
 
Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki 
bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko 
uvrščena v boljše ekološko stanje, obenem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob 
deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru 
zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.  
 
Predmet projekta je tudi izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo 
obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno 
hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo 
emisije snovi v zrak.  
 
Občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja. 
 
V letu 2013 smo izvedli postopke javnega naročanja ter izbor izvajalca del (SGP Pomgrad, d. d. iz 
Murske Sobote v skupnem nastopu z GH Holding, d. d. iz Ljubljane), storitev strokovnega nadzora 
gradnje (ProPlus, d. o. o. iz Maribora) in storitev obveščanja in informiranja javnosti (Frontal, d. o. o. 
iz Murske Sobote). Dne 1. 7. 2014 je bil izvajalec uveden v delo in z njim začel.  
 
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 »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-
Kamnik«, katerega del je tudi projekt »Nadgradnja in posodobitev CČN Domžale-Kamnik«, kjer 
Občina Trzin nastopa kot solastnica.  
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. 
 
Nadgradnja CČN je predvidena od druge polovice leta 2014 do konca prve polovice leta 2017, sledi 
10-mesečno poskusno obratovanje. V tem času bo potekal tudi strokovni nadzor nad gradnjo. 
 
 
 
 
 



OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  
Sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa bo imel ugodne finančne posledice 
za občinski proračun predvidoma že v letu 2015, v letu 2016 in 2017. 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. cca 850.000 EUR. 
 
Izvedba  

 

Nadgradnja 
CČN 

Skupaj 2014 2015 2016 2017 2018 Delež 

Skupaj 15.126.111,00 1.767.126,67 6.225.793,33 5.469.454,54 1.639.412,46 24.324,00 100,000% 

Občina 
Domžale 

4.775.918,29 557.952,57 1.965.731,99 1.726.925,58 517.628,09 7.680,06 31,574% 

Občina 
Kamnik 

4.642.354,73 542.348,85 1.910.758,23 1.678.630,29 503.152,08 7.465,28 30,691% 

Občina 
Mengeš 

2.543.153,04 297.107,01 1.046.742,63 919.579,39 275.634,42 4.089,59 16,813% 

Občina 
Komenda 

936.003,75 109.349,80 385.252,09 338.449,85 101.446,84 1.505,17 6,188% 

Občina Trzin 1.002.861,16 117.160,50 412.770,10 362.624,84 108.693,05 1.612,68 6,630% 

Občina 
Cerklje na 
Gorenjskem 

1.225.820,04 143.207,95 504.538,29 443.244,60 132.857,99 1.971,22 8,104% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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), 
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), Odloka o čiščenju 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik OT, št. 11/07, 3/09, 6/10, 6/13), 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 za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-
Kamnik 

 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje Novelacijo Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne 
čistilne naprave Domžale-Kamnik.    
   
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 

Številka: 8-3/2015                                                                          Župan 
Datum: 23. 9. 2015                                                                                  Peter Ložar, l.r. 
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