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POROČILO O POTEKU OPERACIJE GRADNJA 

»SEKUNDARNA KANALIZACIJA SELCA – DOLENJA VAS« 

 
Občina Železniki se je z operacijo »Sekundarna kanalizacija Selca - Dolenja vas« prijavila 
na drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.  Vlogi je bilo ugodeno in tako je bilo Občini 
Železniki odobreno sofinanciranje operacije »Sekundarna kanalizacija Selca - Dolenja 
vas« v višini 748.867,00 EUR oziroma največ 79% verodostojno izkazanih in plačanih 
upravičenih stroškov operacije in sicer:  
- v letu 2008 635.560,00 EUR 
- v letu 2009 113.307,00 EUR 
Gradnja »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas« se bo financirala iz sredstev 
strukturnih skladov pridobljenih na razpisu in sredstev občinskega proračuna za leto 
2008 in 2009. 
 
Pred prijavo na razpis smo izvedli postopek zbiranja ponudb za izvedbo strokovnega 
nadzora nad gradnjo »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas«. Povabilo k oddaji 
ponudbe je bilo posredovano trem ponudnikom, ki so poslali ponudbo. Na podlagi 
kriterija za izbiro – najnižja cena po predračuni, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila, je 
bila izbrana ponudba naslednjega ponudnika: Arhitekturno in gradbeno projektiranje 
Milan Medved s.p., Zbilje 52, 1215 Medvode. Izbrani ponudnik bo v obeh fazah gradnje 
izvajal strokovni in finančni nadzor nad operacijo, ter sodeloval pri tehničnem pregledu in 
pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. 
 
Po postopku zbiranja ponudb smo izbrali tudi izvajalca za izdelavo varnostnega načrta in 
izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja operacije 
»Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas«. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo 
posredovano trem ponudnikom, do roka pa smo prejeli samo eno ponudbo. To je bila 
ponudba podjetja Ekosystem d.o.o., ekološki in varstveni inženiring, Špelina 1, 2000 
Maribor, ki je bila potem izbrana. Izbrani ponudnik je izdelal varnostni načrt za izvajanje 
operacije gradnja »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas« in izvajal koordinacijo 
varnosti in zdravja pri delu med vsemi izvajalci na gradbišču »Sekundarna kanalizacija 
Selca – Dolenja vas« v obeh fazah gradnje. 
 
Za omenjeno operacijo smo izvedli razpis za izbiro izvajalca, ki je bil objavljen na portalu 
javnih naročil Uradnega lista RS, dne 22.04.2008, pod št. JN2995/2008. Rok za oddajo 
ponudb je bil 02.06.2008. Prejeli smo eno popolno ponudbo. To je bila ponudba podjetja 
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97, Ljubljana, ki nastopa skupaj s Podjetjem za 
urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova ulica 28, 1001 Ljubljana - sporazum. S 
ponudnikom je bila 13.06.2008 podpisana pogodba za gradnjo »Sekundarna kanalizacija 
Selca – Dolenja vas«. 
 
 



 
 

    
OBČINA ŽELEZNIKI 

Češnjica 48, 4228 Železniki 
 

 
 

 
 
Gradnja bo potekala v dveh fazah: 
- 1. faza se je gradila v letu 2008: kanali: D, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, 
D12, D13, D14, D15, D16, D19, D19a; skupno gre za 2.587,32 m sekundarne 
kanalizacije v naselju Dolenja vas, 
 - 2. faza se bo gradila v letu 2009: kanali: D18, D20, D21,S1,S2; skupno gre za 262,22 
m sekundarne kanalizacije v naselju Dolenja vas in 595 m sekundarne kanalizacije v 
naselju Selca. 
Terminski plan gradnje je naslednji: 
- 1. faza gradnje se je izvajala od 20.06.2008 do 15.09.2008, 
- 2. faza gradnje se bo izvajala od 04.05.2009 do 03.08.2009. 
 Skupna vrednost operacije znaša 1.167.948,26 EUR z DDV, in sicer: 

1. faza gradnje 938.637,43 EUR z DDV 
2. faza gradnje 229.310,83 EUR z DDV 

 
Dela v sklopu 1. faze gradnje so potekala po terminskem planu, ki ga je izdelal izvajalec. 
Gradbena dela so bila izvedena kvalitetno in zaključena v roku. 
V mesecu maju 2009 pa bomo pričeli z 2. fazo gradnje, za katero upamo, da bo prav 
tako potekala po terminskem planu. 
 
Pred pričetkom gradnje in v teku gradnje je Občina Železniki preko medijev obveščala 
javnost o gradnji »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas«. 
 
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj regij«. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Saša Lazar, u.d.i.geol. 
svet. za komunalne dejavnosti 
 
 
 
 
 
Železniki, 15.10.2008 


