OBČINA ŽALEC
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA IN
UREJANJE PROSTORA
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3310 ŽALEC

Zadeva :

VODOVOD RIBOGOJNICA - KONČNO POROČILO

Občina Žalec je v letu 2004 objavila razpis za sofinanciranje izgradnje skupinskih
vodovodnih priključkov, ki se priključujejo na javno vodovodno omrežje. V okviru razpisa se je
prijavil režijski odbor za izgradnjo vodovoda v Dobriši vasi – odsek ribogojnica Strokovna
komisija je po pregledu prejete dokumentacije pripravila predlog sofinanciranja za navedeni
vodovod v letu 2005. Pri pripravi proračuna občine Žalec za leto 2006, so bila predvidena
sredstva za dotacijo Javnemu komunalnemu podjetju d.o.o. Žalec, kot pooblaščenemu
investitorju. V prvih ocenah v letu 2002 je bila za navedeno območje predvidena izgradnja
transportnega vodovoda in rezervoarja z ocenjeno vrednostjo 5.800.000,00 sit.

Za izvedbo del je JKP Žalec d.o.o. izdelalo projekt PZI, izdana je bila lokacijska informacija in
pridobljena soglasja lastnikov zemljišč za izvedbo del.
Za izvedbo del je bilo v okviru ZJN-1 izvedeno naročilo male vrednosti.
1.

Izgradnja vodovoda ( NMVGD18/2005 ) :
-

Nivo d.d.
HIDROPLANUM d.o.o.
Plima d.o.o.
VODOTEHNIK KM d.o.o.
Kos Franc s.p.

7.035.789,60 sit
4.610.345,00 sit
6.269.443,74 sit
5.712.777,00 sit
3.615.058,44 sit

Za izvedbo del je bila z ugodnejšim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba številka
22/2006 v višini ponudbe.
2.

Ostale storitve :
Nadzor nad izvedbo del je opravilo podjetje Savinjaprojekt GIZ.

Vseh 5 uporabnikov, vključenih v režijski odbor si je pridobilo soglasje za priključitev na javni
vodovod in vplačalo obvezni prispevek za priključitev na javni vodovod v skupnem znesku
1.450.000,00 sit brez ddv.
Končna obračunska vrednost izgradnje vodovoda vključuje tehnično dokumentacijo, izvedbo
del, strokovni nadzor in stroške vodenja investicije (razpisi, koordinacija del, upravljavski
nadzor ) in znaša 2.833.191,00 sit brez ddv .

Vsi uporabniki imajo možnost takojšnje priključitve na novozgrajeni javni vodovod. S tem so
že bili seznanjeni, izdelali smo jim ponudbene predračune za izvedbo individualnega
vodovodnega priključka Strošek izgradnje novega javnega vodovoda za eno gospodinjstvo
znaša 566.638,20 sit brez ddv. Pri tem je upoštevan celotni delež sofinanciranja uporabnikov
in občine Žalec.
Vsa dokumentacija v zvezi z realizacijo investicije je na razpolago v arhivu tehnične službe
JKP Žalec d.o.o. Posamezne dokumente smo vam že posredovali v fazi izvajanja investicije
( zapisniki o izboru izvajalcev, poročila o izvajanju investicije ).
Lep pozdrav !

Vodja tehnične službe :
Igor Glušič, univ.dipl.inž.grad.
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