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Poročilo o izgradnji kanalizacije – informacija k 11. točki dnevnega
reda 12. redne seje OS

Povzetek investicijskih vlaganja v kanalizacijo in spremljajočo komunalno
infrastrukturo v letu 2020
1. Izgradnja kanalizacije Breg, Klanec, Nasovče
 Izvajalec: LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Ljubljana





Pogodba št. 430-0016/2019-31 z dne 27. 9. 2019 Izgradnja in obnova
komunalne infrastrukture v naseljih Breg, Klanec in Nasovče, Aneks št. 1 z dne
18. 12. 2019 in Aneks št. 2 z dne 17. 7. 2020
Vrednost pogodbe brez DDV = 1.752.935,28 EUR
Rok izvedbe: 15. 9. 2020
Vrednost izvedenih del: VIII. Začasna situacija – julij 2020 = 1.366.182,24 EUR

Pogodba obsega 3322 m javnega kanalizacijskeg omrežja in tri črpališča ter obnovo
vodovoda in meteorne kanalizacije. Do konca julija 2020 je bilo izvedenih 77,94 %
del .
Pozivu k sočasni gradnji komunalne infrastrukture so se odzvali tudi Telekom, T-2 in
Softnet. Elektro in Petrol niso izkazali interesa za širitev oz. obnovo omrežja.
Precej težav izhaja iz zastarelih projektov (Nasovče GD 2009 in dopolnitev 2011),
tako da je nujna novelacija projektov, kar otežuje nemoteno izvedbo del.
Operativni sestanki z izvajalcem, podizvajalcem za izgradno vodovoda, investitorjem
in gradbenim nadzorom potekajo enkrat tedensko. Uroš Sušnik iz RO Občine
Komenda gradnjo dnevno spremlja na terenu in skuša reševati odprta vprašanja z
vaščani.
Občani, ki želijo podrobnejše informacije ali pojasnila se oglasijo tudi v RO Občine
Komenda.
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Breg
Gradnja se je pričela na Bregu, kjer je izgrajeno 513 m fekalne kanalizacije (kanal B1,
B2 + tlačni vod v dolžini 105 m s črpališčem, B3,B4), 220 m vodovoda. Na Bregu je
gradnja kanalizacije in obnova vodovoda končana in na nekaterih odsekih tras je
urejna tudi preplastitev cest.
Klanec
Zaradi lažjega in hitrejšega usklajevanja interesov vaščanov in občine kot investitorja
je bil pred začetkom gradnje na Klancu ustanovljen Vaški odbor Klanec.
Kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 1432 m gravitacijskega in 136 m tlačnega
vodovoda je v celoti zaključeno, zaključena je tudi obnova vodovoda v dolžini 1025
m.
Na Klancu je končana tudi gradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste v
dolžini 245 m.
V sklopu izgradnje komunalne infrastrukture je na celotni trasi potekala tudi
pokablitev za javno razsvetljavo, da se bodo lahko namestile svetilke JR.
Obnova ceste na Klancu
Na pobudo vaškega odbora Klanec poteka sočasna obnova ceste na v dolžini 700 m,
od hišne št. Klanec 6 do hišne št. Klanec 35 A, ki vključuje tudi izgradnjo pločnika in
odvodnjavanje ceste (510 m meteorne kanalizacije).
V maju je bilo uspešno zaključeno javno naročilo in 15. 5. 2020 podpisana izvajalska
pogodba z družbo LAVACO d.o.o. Zaradi okoliščin pri sami izvedbi je prišlo do
zahtevka za podaljšanje roka izvedbe do 25. 8. 2020 in posledično Aneksa št. 1 z dne
21. 7. 2020 ter Aneks št. 2 z dne 20. 8. 2020 za dodatna dela v vrednosti 16.670,08
EUR z DDV. Na podlagi naknadnega usklajevanja z mejaši in lastniki zasebnih
zemljišč se je na nekterih odsekih z dodatnimi posegi izboljšala preglednost in
prevoznost ceste. Investicija je bila zaključena in Občina Komenda pričakuje končno
gradbeno situacijo.
Skupna vrednost investicije znaša 228.431,89 EUR z DDV.
Nasovče
V Nasovčah se je gradnja pričela v maju 2020, in je v obsegu pogodbene vrednosti z
izjemo asfaltiranja v celoti izvedena. Izven pogodbene vrednosti bodo izgrajeni še
trije kanali, ki so potrebni zaradi obstoječe dodatne pozidave.
V gradnji je še meteorni kanal od državne ceste do križišča v centru Nasovč.
Izveden je podboj pod vodotokom Reka in končan odsek krvavškega vodovoda v
smeri Vodice.
Ob državni cesti je bil izgrajen tudi vodovod v dolžini 145 m in javna razsvetljava v
dolžini 100 m.
Poteka preureditev avtobusne postaje v Nasovčah v skladu z zahtevami DRI.
11 POROČILO_izgradnja kanalizacije_2.9.2020.docx

2. Priključenost na kanalizacijo
Izdane odločbe
Plačan komun.prispevek
Izvedeni priklopi
Zapadle odločbe

1145
1070
900
195

Ponovno poudarjamo, da morajo zavezanci ob priklopu na javno omrežje poskrbeti
za zapisniški pregled zgrajenega hišnega priključka in revizijskega jaška in zapisnik
dostaviti Režijskemu obratu Občine Komenda.
Pripravila:
Bernarda Pavlinič
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