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SLAVNOSTNI PODPIS SKUPNE VLOGE PETIH OBČIN ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV KOHEZIJSKEGA SKLADA EU ZA PROJEKT »OSKRBA S PITNO
VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – SKLOP 1«
Zagotovo je ena od temeljnih nalog vsake občine skrb za zagotavljanje nemotene
oskrbe z zdravo pitno vodo. V Občinah Cerklje na Gorenjskem, Komenda, MO Kranj,
Šenčur in Vodice se zavedajo morebitnih posledic oporečnosti vode, prav tako pa
želijo občine svojim prebivalcem zagotoviti oskrbo s kakovostno pitno vodo, zato so
15.7.2009 podpisale Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje
zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Skupen cilj županov je
bil: z medobčinskim sodelovanjem in s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU ter
s sredstvi državnega proračuna RS zagotoviti svojim občanom kvalitetno pitno vodo!
S pogodbo so se občine dogovorile, da za nosilno občino določijo Občino Cerklje na
Gorenjskem, ostale občine pa so sofinancerji projekta. V dveh letih od podpisa
pogodbe je bilo opravljenega veliko dela s pripravo dokumentacije, pridobivanjem
zemljišč in koordiniranjem del z izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije.
Za izdelovalca PGD in PZI projektov je bila z javnim razpisom izbrana gospodarska
družba Dr. Duhovnik d.o.o., Medvode. Na podlagi izdelanih projektov je bilo s strani
Ministrstva za okolje in prostor 20.9.2011 izdano gradbeno dovoljenje. Vzporedno s
pridobivanjem gradbenega dovoljenja je gospodarska družba Tempus Babnik d.o.o.,
Ljubljana izdelala investicijsko dokumentacijo in pripravila vlogo za pridobitev
sredstev Kohezijskega sklada. Vlogo danes podpisujejo župani vseh petih občin,
udeleženih v skupnem projektu:
-

župan Občine Cerklje na Gorenjskem, g. Franc Čebulj
župan Občine Komenda, g. Tomaž Drolec
župan Mestne občine Kranj, g. Mohor Bogataj
župan Občine Šenčur, g. Miro Kozelj
župan Občine Vodice, g. Aco Franc Šuštar

ter izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije.
Predmet investicije je izgradnja novega vodovodnega omrežja. Obstoječi vodovodni
sistem Krvavec z izgradnjo novega povezovalnega vodovoda ne bo prenehal
delovati, je pa iztrošen, saj je bil večinoma zgrajen do leta 1960, kasneje pa so bili
obnovljeni le manjši deli vodovodnega omrežja na območju občin Vodice in
Komenda. Obstoječe vodovodno omrežje je deloma zgrajeno iz azbestnih,
pocinkanih in litoželeznih cevi, ki glede na dotrajanost celotnega sistema
predstavljajo resno grožnjo zdravju ljudi na obravnavanem območju.
Glavni razlog za izvedbo investicije je zagotovitev dodatnih količin pitne vode na
obravnavanem področju ter izboljšanje kvalitete pitne vode. Investicija bo zagotovila
tudi stalnost in zanesljivost v oskrbi s pitno vodo, kar je v skladu z usmeritvami EU, z

zastavljenimi cilji Nacionalnega programa varstva okolja in Operativnega programa
oskrbe s pitno vodo ter z občinskimi strateškimi razvojnimi načrti na področju oskrbe
z vodo. Z izgradnjo raztežilnika in objekta za pripravo vode bodo odpravljene težave,
ki so povezane z oporečnostjo vode v zajetju Lukenjski graben v času nalivov.
Takrat se namreč poveča motnost vode in odtok vode iz zbirnega objekta v omrežje
se v razmeroma kratkem času zmanjša od 100 l/s na 40l/s vode, kar povzroča
nezanesljivost oskrbe s pitno vodo na obravnavanem območju.
Trasa novega vodovoda bo od zajetja pod Krvavcem potekala skozi naselji Grad in
Dvorje do odcepa A2, kjer se vodovod razdeli na dva kraka. Zahodni krak bo potekal
skozi naselja Češnjevek, Adergas, Velesovo, Praprotna polica v občini Cerklje na
Gorenjskem in deloma po ozemlju občine Šenčur do letališča Jožeta Pučnika
Ljubljana. Vzhodni krak pa bo potekal skozi naselje Pšata do Poženika, kjer se bo en
krak vodovoda odcepil proti letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, drugi krak pa bo šel
skozi naselja Šmartno, Glinje in Zalog na območju občine Cerklje na Gorenjskem do
občinske meje z občino Komenda in nato do meje z občino Vodice.
Investicija vključuje sledeče aktivnosti:
 izgradnjo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 31,3km,
 rekonstrukcija zajetja v Lukenjskem grabnu,
 izgradnja objekta za pripravo pitne vode-PPV z dvema rezervoarjema s
prostornino 2x470m3,
 izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo vode z dvema rezervarjema 2x330
m3,
 rekonstrukcija vodohrana Grad in povečanje kapacitet vodohrana na 190m3,
 izgradnja vodohrana Taber s kapaciteto 880m3.
Novi vodovodni sistem bo zagotovil nemoteno in ustrezno oskrbo z vodo cca. 28.000
prebivalcem, omogočil pa bo tudi nadaljnji razvoj gospodarstva, vključno s poslovnimi
conami, to je:
 letališkega mesta Aeropolis na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana
(občina Cerklje na Gorenjskem),
 Poslovne cona Komenda,
 Obrtno-poslovne cone Šenčur.
Izgradnja novega vodovodnega omrežja bo, glede na predvideno širitev Letališča
Jožeta Pučnika Ljubljana v okviru projekta izgradnje poslovno-logistične cone,
zagotavljala dovod ustreznih količin vode do območja letališča, medtem ko bo družba
Aerodrom Ljubljana d.d. zgradila razvode po poslovno-logistični coni na območju
letališča. Takšen pristop je skladen s politiko sofinanciranja javnih investicij iz
sredstev kohezijske politike.
Začetek izvedbe investicije bo v drugi polovici leta 2012, zaključena pa bo
predvidoma v jeseni leta 2014.
Ocenjena vrednost investicije z vključenim DDV po stalnih cenah julij 2011 znaša
18.357.332 €, po tekočih cenah (UMAR, pomladanska napoved gospodarskih gibanj
2011) pa 19.506.168 €.
Finančna konstrukcija investicije je razvidna iz spodnje tabele.

Viri financiranja – tekoče cene (z DDV)
Znesek v €
Kohezijska sredstva EU
Nacionalni javni viri
Sredstva občin
SKUPAJ

Delež v %

10.024.389
1.769.010
7.712.769
19.506.168

51,39
9,06
39,55
100,00

V skladu s Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti in
izgradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, je sofinanciranje projekta
s sredstvi občin v vlogi opredeljeno v naslednjih deležih in zneskih:
Znesek v €

Delež v %
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Komenda
Mestna občina Kranj
Občina Šenčur
Občina Vodice
SKUPAJ

32,06
18,42
10,99
20,11
18,42
100,00

2.485.929
1.420.862
850.986
1.537.377
1.417.615
7.712.769

Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, je okoljsko učinkovita in
trajnostno dostopna. Glede na to, da je pitna voda osnovna dobrina, potrebna za
življenje, ima investicija velik pomen za ohranjanje poseljenosti in razvoj
obravnavanega območja.
Investicija je nujna glede na sprejeto politiko države in na potrjeni Nacionalni
program varstva okolja, veljavno zakonodajo, usmeritve EU ter na podpisane
mednarodne konvencije in sporazume, zato vse občine, podpisnice vloge, upamo na
njeno ugodno rešitev in odobritev sredstev Kohezijskega sklada EU, ki bodo
omogočila realizacijo investicije.
V imenu vseh občin, vključenih v projekt:
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Župan
Franc Čebulj

