OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI

INFORMACIJA ZA JAVNOST V OKVIRU PROJEKTA

»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU
DRAVE (3. SKLOP) OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI«

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve:
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Občina Središče ob Dravi že vse od svojega nastanka v letu 2007 stremi k izboljšanju
bivalnega okolja za svoje občane Med dolgoročnimi cilji je poleg obnove cest in vodovoda
bila tudi izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave
Republika Slovenija je od 1. maja 2004 del družine 28 držav članic EU, ki so ekonomsko,
družbeno in politično globoko povezane. Zastopana je v vseh institucijah EU in sodeluje pri
vseh odločitvah, ki jih te institucije sprejmejo. Ima komisarja v Evropski komisiji, osem
poslancev v Evropskem parlamentu in ima pri odločitvah Sveta EU enakopraven glas z vsemi
ostalimi državami članicami.
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Republika Slovenija tako lahko danes sodeluje v komunitarnih programih iz različnih
področij, ki so namenjeni predvsem družbenemu in gospodarskemu napredku ter
medsebojnemu povezovanju. Slovenija odslej prispeva delež svojega bruto domačega
proizvoda (BDP) skupnemu proračunu EU, v zameno pa dobiva finančno podporo med
drugim za razvoj kmetijstva in podeželja, za trajnostno rast ter za ekonomsko-socialni in
skladnejši razvoj regij v okviru evropske kohezijske politike.
Tako je občina Središče ob Dravi že v letu 2008 na podlagi 1. javnega razpisa v okviru
Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 kandidirala za pridobitev sredstev
iz tega sklada.
Občina Središče ob Dravi se je skupaj z projektnimi partnerji:
 MeĎimurske vode d.o.o, Čakovec, vodnogospodarska dejavnost, vodooskrba in
odvodnja
 Občina Središče ob Dravi
 Ekoremediacijski tehnološki center
 Razvojna agencija grada Čakovca – ČakRa d.o.o.
 Ljudska Univerza Ormož
prijavila s projektom » PIJEMO ISTO VODO - Zaščita pitne vode v Občini Nedelišće in
Občini Središče ob Dravi – Trajnostno upravljanje z naravnimi viri« in bila pri tem uspešna.
Kot cilj projekta je bila zastavljena strategija zaščite okolja, zaščita podtalnice in površinskih
voda na celotnem čezmejnem območju, varovanje zdrave pitne vode na občutljivih območjih
črpališč za oskrbo s pitno vodo; čezmejno sodelovanje pri upravljanju z vodnimi telesi;
zmanjševanje onesnaževanja voda; preventivni ukrepi za zmanjševanje vplivov
onesnaževanja ter dvig ekološke zavesti med prebivalci o potrebah zaščite voda ter
poučevanje kako izvesti varnostne ukrepe za zaščito.
Nadaljnji cilj je bil ustvariti predpogoje za organizirano odvajanje odpadnih površinskih in
fekalnih voda s pomočjo kanalizacijskega sistema in čiščenja odpadnih voda s pomočjo
čistilnih naprav, z uporabo evropskih standardov, metod in tehnologij za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda.
Po podpisu pogodbe z ministrstvom in po podpisu sporazuma o partnerstvu se je pristopilo k
pripravi dokumentacije za izdelavo skupne strategije za zaščito pitne vode na območjih
Občine Središče ob Dravi in Občine Nedelišće.
V nadaljevanju se je na podlagi javnega razpisa izbral izvajalec za pripravo projektne
dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. (IEI) je izdelalo projektno dokumentacijo
(IDZ/IDP/PGD in PZI) za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Občini
Središčeob Dravi. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno konec leta 2012.
Predmet projektne dokumentacije je bila ureditev primarne in sekundarne odvodnje
komunalnih odpadnih voda v naseljih Obrež, Grabe in Središče ob Dravi.
Obstoječi mešani kanalizacijski sistem jezgrajen samo v centralnem delu naselja Središče ob
Dravi in se bo po izvedbi tega projekta uporabil za odvodnjo padavinskih voda. Kanalizacijski
sistem se zaključuje z novo projektiranočistilno napravo ČN Središče ob Dravi s kapaciteto
2.200 PE.
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V letu 2012 se je tudi pristopilo k izdelavi investicijske dokumentacije DIIP, IP, ŠTUDIJA
IZVEDLJIVOST S PROGRAMOM UPRAVLJANJA. Dokumentacijo je na izdelalo podjetje
Razvojni center inženiringi iz Celja.
Občina Središče ob Dravi je tako v letu 2012 vložila za zahtevek za potrditev pomoči pri
Kohezijskem skladu – naložba v infrastrukturo – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V
POREČJU Drave ( 3 sklop ) Občina Središče ob Dravi.

Osrednji cilj evropske kohezijske politike, ki kot finančni instrument deluje že od leta 1994 je
zmanjševanje razlik v stopnjah razvitosti med različnimi regijami v EU. Do sredstev
Kohezijskega sklada so upravičene države članice EU, katerih bruto nacionalni dohodek na
prebivalca znaša manj kot 90% povprečja EU. Kohezijski sklad financira do 85% upravičenih
izdatkov projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture ter projektom na področjih,
povezanih s trajnostnim razvojem.
Dobrih 325 milijonov evrov je namenjeno v Sloveniji za varstvo okolja, in sicer za področje
voda. V okviru tega so sredstva namenjena projektom za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda, oskrbi s pitno vodo ter tudi zmanjševanju škodljivega vpliva voda.
Dne 7.8.2013 smo prejeli odločbo organa upravljanja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo) o dodelitvi sredstev za projekt»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE

VODE V POREČJU DRAVE (3.SKLOP) OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI«
V okviru tega projekta bo izvedena investicija v odvajanje in čiščenje odpadnevode v Občini
Središče ob Dravi, s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in
čiščenjekomunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot
območja, kimorajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo in ciljem
zmanjšanja vplivov na okolje vaglomeraciji ID 370 Središče ob Dravi.
V okviru projekta bo zgrajena čistilna naprava Središče ob Dravi z nazivno kapaciteto 2.200
PE ter22.828,6 m kanalizacijskega sistema, s sedmimi črpališči. Po zaključku projekta bo
doseženapredpisana 95 % priključitev na kanalizacijo v aglomeraciji ID 370 Središče ob
Dravi.
S tem bo v predpisanem odstotku iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja opremljena
ena aglomeracija - ID 370 Središče ob Dravi.
Namen izgradnje kanalizacijskega omrežja je zagotoviti odvodnjo zbranih sanitarnih
odpadnih voda iznaselij Obrež, Grabe in Središče ob Dravi, ter jih speljati do lokacije
predvidene ČN Središče ob Dravi,kjer se odpadne vode prečiščujejo. Predvidena je izgradnja
kanalizacije ločenega tipa v naseljih Obrež, Grabe in Središče ob Dravi.

Prednosti projekta




Povečanje pokritosti območja s sistemom javne kanalizacije
Povečanje števila uporabnikov kanalizacijskega omrežja
Povečanje količin očiščene odpadne vode

Posredne koristi:


Zmanjšanje vplivov na okolje
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Ohranitev naravnih virov in ekosistemov
Zmanjšanje onesnaževanje vodnih teles in tal negativnih vplivov na okolje, zaščita rek
in jezer
Izboljšanje kakovosti podzemne vode kot vira pitne vode
Izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev
Izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev
regionalnega razvojnega programa

Izvajanje projekta
V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – 3. sklop Občina
Središče ob Dravi« bodo zgrajeni naslednji objekti:
1. Centralna čistilna naprava ČN Središče ob Dravi s kapaciteto 2.200 PE
2. Kanalizacijski sistem v dolžini 22.828,60 m, od tega v aglomeraciji 21.170,63 m in
izven aglomeracije 1.657,97 m
3. Gravitacijski kanali v dolžini 21366,30 m od tega 20.036,33 v aglomeraciji in
1.329,97 m izven aglomeracije
4. Tlačni kanali v dolžini 1.462,30 m od tega 1.134,30 m v aglomeraciji in 328,00 izven
aglomeracije
5. 7 črpališč; od tega 6 v aglomeraciji in eno izven aglomeracije
Doseganje kazalnikov
Projekt bo prispeval k doseganju kazalnikov opredeljenih v Operativnem programu razvoja
okoljske in prometne infrastrukture OP ROPI za obdobje 2007-2013 za področje varstva
okolja – področje voda.
Viri financiranja izgradnje
Skupni naložbeni stroški: 10.225.650,00 €
Pomoč skupnosti: 5.710.084,22 €
Nacionalni javni ali enakovredni viri – MKO: 1.00.661,93 €
Drugi viri- občinski proračun občine Središče ob Dravi: 3.507.903,85 €
POMOČ IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA JE TAKO PREDVIDENA V VIŠINI
5.710.084,00 €.
Naročnik Občina Središče ob Dravi je dne 17.4.2013 na Portalu javnih naročil, ki je bil
objavljen 18.4.2013, pod št. JN 4419/2013 in na Evropskem portalu javnih naročil št.
2013/s077-129304 objavila javni razpis za izvedbo gradnje kanalizacije in čistilne naprave.
Javno naročilo je bilo razdeljeno na sklop A in sklop B.
Na javni razpis je prispela 1 ponudba, ki jo je predložilo Komunalno podjetje Ormož skupaj
s podizvajalcema.
Ponudnik Komunalno podjetje Ormož, Hardek 21/c, 2270 Ormož je predložil ponudbo za
sklop A izgradnja kanalizacijskega sistema in za sklop B izgradnja čistilne naprave.
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Ponujena cena:
- za sklop A znaša 7.519.649,75 € s vključenim DDV
- za sklop B znaša 985.164,72 € s vključenim DDV
Pogodba z izvajalcem bo podpisana dne 26.8.2013.
Naročnik Občina Središče ob Dravi je dne 8.5.2013 na Portalu javnih naročil, ki je bil
objavljen 8.5. 2013, pod št. JN 5269/2013 objavila javni razpis za izvedbo gradbenega
nadzora pri izgradnji kanalizacije in čistilne naprave.
Na javni razpis je prispelo 5 ponudb.
Naročnik je dne 14.6.2013 pod številko 430-3/2013-23 izdal obvestilo o oddaji javnega
naročila s katerim je bil kot izvajalec izbran Štraf, gradnje, svetovanje in inženiring d.o.o.
Dne 10.7.2013 je bila s strani podjetja Proplus vložena zahteva za revizijo postopka oddaje
javnega naročila na Državno revizijsko komisijo.
Državna revizijska komisija je dne 31.7. 2013 pod štev. 018-250/2013-3 izdala sklep s
katerim je ugodila zahtevku za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Proplus d.o.o. in s sklepom
razveljavilo odločitev naročnika o oddaji naročila štev. 430-3/2013-23 z dne 14.6.2013.
Z revizijskim zahtevkom je bilo prav tako ugodeno zahtevi pritožnika za povrnitev stroškov
nastalih z revizijo postopka.
Po ponovni preučitvi ponudb je bil kot izvajalec izbrano podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora.
Pogodba z izvajalcem bo podpisana dne 26.8.2013.
V postopku za izvajalca informiranja in obveščanja javnosti pri izvedbi projekta je bil kot
izvajalec izbran Javni zavod za informiranje Ormož, ki bo vodil vse postopke informiranja in
obveščanja.
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana dne 26.8.2013.
Vse pogodbe so bile podpisane v prostorih Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277
Središče ob Dravi.

Pripravila:
JELKA ZIDARIČ TRSTENJAK
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
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