Bruselj, 14.8.Ż0l7
C(20I7) 5676 ťlna|

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 14.8.2017

veliki projekt,,Odvajanje ĺn čiščenjeodpadne vode
na območju vodonosnika Ljubljanskega polja", izbľan v okviľu ,,Operativnega
progľama za uvajanje Evľopske kohezijske politike v obdobju 2014_2020" v Sloveniji

o odobľitvi finančnega prispevka za

ccl

201ósll6CFMP001

(BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO)

SL

SL

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 14.8.2017
o odobľitvi finančnega pľispevka za

veliki pľojekt ,,odvajanje in čiščenjeodpadne vode

na območju vodonosnika Ljubljanskega polja", izbran v okviľu ,,Operativnega

progľama zaizvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014_2020" v Sloveniji

ccl

20165116CFMP001

(BESEDTLO V SLOVENSKEM IEZTKU JE EDINO VERODOSTOJNO)

EVROPSKA KOMISIJA JE

-

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob

upoštevanju Uľedbe (EU) št. I303lŻ0I3 Evropskega paľlamenta

in

Sveta

z

dnę

17. decembru2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu zaregiona|ni razvoj, Evropskem

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evľopskem kmetijskem skladu zarazvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskęm skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ľibištvo ter o ľazveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. l083/200 61 , zlasti člena t 02(2)
Uredbe,

ob upoštevanju naslednj ega:

(1)

(Ż)

(3)
(4)

ZIzvedbęnim sklepom Komisije C(20I4) 9982, kakor je bil spremenjen z Izvedbęnim
sklepom Komisije C(2016) 6435, so bili odobreni nekateri elementi ,,Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014--2020" za
podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada,
Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih v okviru cilja
,,naloŽbe za rast in delovna mesta" v Sloveniji.
Slovenija je 3. maľca 20l7 Komisiji predložila prijavo velikega projekta, v kateri je
predviden pľispevek iz Kohezijskega sklada za veliki projekt
in čiščenje
',Odvajanje
odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega Poljä", ki ga je oľgan
upravljanja izbraI na podlagi pľednostne osi 6 ,'Boljše stanje okolja in biotske
raznovľstnosti" v okviru ,,operativnega programa za izvajanje Evľopske kohezijske
politike v obdobju Ż014--20Ż0", ki je bilv končni različ,ici predloŽen 14' janijaŻ0l7'
Slovenija je Komisiji pľedloŽila vse potrebne informacije v zvęzi z velikim projektom
v skladu s členom 10l Uredbe (EU) št. l303l20I3.

Komisija je ocenila veliki pľojekt na podlagi inťormacij iz člena101 Uredbe
(EU) št. 130312013 in sklenila, da je finančni prispevek za veliki projekt,,odvajanje in
čiščenjeodpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja", ki ga je organ
upravljanja izbtalv skladu s členom lŻ5(3) Uredbe (EU) št. I303lŻ0l3, upravičen.

UL L 347,20.12.2013, str.320.
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Ż

SL

(5)

V skladu s točko b prvega

(6)

Finančni prispevek za veliki projekt bi bilo zato treba odobriti,

pododstavka člena61(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je bila
pri določitvi skupnih upravičenih stľoškov upoštevana ocenjena sedanja vrednost neto
prihodka, ki naj bi ga ustvaľil veliki projekt.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen ]
1

odobri se finančni prispevek za vę|1ki pľojekt ,,odvajanje in čiščenjeodpadne vode
na območju vodonosnika Ljubtjanskega Po[ja", izbran v okviru ,,operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju Ż014--20Ż0" v
Sloveniji.

Ż

Skupni upraviěeni stroški za veliki projekt znašajo 8l 034 312 EUR.
Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo.

V Bruslju, 14.8.Ż017

Za Komisijo
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