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Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
351-4/2010-IP
3.6.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 16.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012) je občinski svet na svoji 28.
redni seji dne 30.5.2013 sprejel sklep:
1. Potrdi se: INVESTICIJSKI PROGRAM za naložbo: VODOVOD ČN HUBELJ – LOKAVEC
(Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji), ki ga je izdelalo podjetje Koda d.o.o. v mesecu maju 2013.
2. V NRP občine se:
• uvrsti nova naložba;
• potrdi veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije.
Skladno z IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 474.605,08 EUR (brez vključenega davka na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od maja 2013 do maja
2015.
5. Vire za financiranje zagotavlja:
- Lastna finančna sredstva Občine Ajdovščina za javno vodovodno omrežje v znesku
474.605,08 EUR.
Ime in priimek odgovorne osebe: Marjan Poljšak, župan
žig
________________

podpis
____________________

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), je potrebno za
investicijske projekte nad vrednostjo 500.000€ izdelati DIIP in investicijski program.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Naselja Gorenje, Čohi, Brod ter Slokarji se trenutno oskrbujejo z vodo iz lastnih zajetij.
Našteti vodovodi oskrbujejo skupaj okrog 300 prebivalcev. Vodovod Gorenje je dotrajan, deli
omrežja so bili zgrajeni še s cevmi, ki datirajo v čas prve svetovne vojne, zajetje za zaselek
Brod se nahaja tik pod zaselkom Slokarji, zajetja za Slokarje pa se nahajajo v območju plazu
Stogovce. Analize pitne vode izkazujejo, da je voda pogosto oporečna. S projektom
izgradnje vodovoda od izvira Hublja pa do zaselka Slokarji se bodo lahko vsa našteta naselja
priključila na javni vodovod, ki jih bo oskrboval z neoporečno pitno vodo.
V okviru projekta bo zgrajenega skupaj 3.353 m javnega vodovodnega omrežja, vodohran
kapacitete 100 m3, črpališče ob izviru Hublja ter še dva razbremenilnika na vodovodnem
sistemu.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejetje IP nima finančnih posledic za proračun v letih 2013 in 2014,kjer so sredstva za
predvideni obseg del zagotovljena. V letu 2015 pa bo potrebno za dokončanje investicije
zagotoviti še dodatnih 174.605,08 EUR.
Pripravil:
Peter Kete

ŽUPAN
Marjan Poljšak, l.r.

