ZA MEDIJE

GORKI2: V Kranju podpisali pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
v naseljih Britof, Orehovlje, Predoslje
Kranj, 5. februar 2019 – Današnjega slavnostnega podpisa pogodbe, ki jo je župan Matjaž Rakovec podpisal
z Janezom Škrabcem, direktorjem Riko, d. o. o., se je udeležil tudi minister dr. Purič. S podpisom pogodbe v
vrednosti 9,8 milijona evrov se bo tudi formalno začel postopek uvedbe v delo in gradnjo, ki jo ob ugodnih
vremenskih pogojih napovedujejo v marcu 2019. Tako bodo lahko stekla dela, s katerimi bo dobrih dva tisoč
prebivalcev treh naselij pridobilo skupno 12,7 km fekalne kanalizacije. Zgrajenih bo 5 črpališč odpadne vode,
ki bodo priključena na Centralno čistilno napravo Kranj, ter obnovljenih 10,7 km vodovoda in 8,6 km
meteorne kanalizacije. Dograjene bo 2,2 km nove javne razsvetljave, za večjo varnost najšibkejših
udeležencev prometa pa bo sočasno MO Kranj zgradila tudi dolgo pričakovan odsek pločnika v dolžini 250
m, ki bo povezal že zgrajena pločnika na SV in JV delu Britofa.
Župan je v nagovoru izrazil veselje ob podpisu pogodbe. Prepričan je, da bodo dela dobro stekla in se tudi v skladu
s terminskim planom uspešno zaključila: »Danes podpisana pogodba z izvajalcem gradenj pomeni začetek projekta
GORKI2 (2. sklop, 2. faza), in sicer v aglomeraciji Britof-Predoslje. Prepričan sem, da bomo tudi pogodbo za izgradnjo
v aglomeraciji Mlaka, za katero je javno naročilo za izbor izvajalca gradnje še v teku, kmalu podpisali,« je povedal
župan Rakovec.
»Verjamem, da se z današnjim podpisom izvajalske pogodbe začenja končno poglavje pri reševanju odpadnih voda
v Kranju in njegovi okolici – na področju Kranjskega in Sorškega polja. Prvo fazo ste tudi s pomočjo evropskih
sredstev uspešno zaključili, s čimer ste dokazali, da znate uspešno izpeljati velike kohezijske okoljske projekte.
Čestitam vam za to, prav tako pa vam čestitam tudi za vse korake, ki ste jih že naredili,« je bil zadovoljen minister.
Prav področje voda, pa naj bo to pitna, odpadna ali poplavna voda, je eno izmed najbolj izpostavljenih okoljskih
izzivov in ne nazadnje naloga lokalnih skupnosti in tudi države. Urejena, kakovostna in zanesljiva vodooskrba ter
druga komunalna infrastruktura namreč po mnenju ministra pomembno določajo kakovost življenja prebivalk in
prebivalcev, zato vanj vlagamo veliko energije in sredstev, tudi evropskih, je še povedal minister.
Janez Škrabec, direktor izvajalca gradenj, Riko, d. o. o., ki bo skupaj s podjetjem Pirc gradnje zgradil infrastrukturo
v Predosljah, Orehovljah in Britofu, je v svojem nagovoru obljubil resen pristop k pogodbi in izvedbo v rokih. Kot je
poudaril, so številni že izvedeni projekti, tako doma kot v tujini, dobra napoved sodelovanja. »Prav projekta v
Predosljah se še posebej veselim, saj sem tam preživel svoje otroštvo,« je v zaključni besedi zaupal direktor Riko,
d. o. o.
Na kratko o projektu GORKI2 v aglomeraciji Britof-Predoslje:
Prednosti: z ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih Mlake pri
Kranju ter Britofa in Predoselj bomo dosegli najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem,
ki se zaključuje s CČN Kranj, in najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem
komunalnih odpadnih voda (po podatkih iz leta 2015 je bilo v Britofu in Predosljah na javno kanalizacijo
priključenih 33,21 % prebivalcev, na Mlaki pri Kranju pa 60,15 % prebivalcev).
Vsebina investicije podpisane pogodbe: investicija bo obsegala približno 12,7 km fekalne kanalizacije,
vključno s petimi črpališči, hkrati pa bodo obnovljeni tudi vodovodno omrežje v dolžini 10,7 km, meteorna
kanalizacija v dolžini 8,6 km in javna razsvetljava v dolžini 2,2 km. Na novo bo zgrajen tudi pločnik v Britofu (z
gradnjo pločnika v dolžini približno 250 m bosta povezana že zgrajena pločnika na SV in JV strani omenjenega
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odseka ceste, hkrati pa bosta zagotovljena trajna prometna varnost in nemoten dostop prebivalcev do njihovih
domov v tem delu naselja).
Predstavitev vrednosti investicije za Britof-Predoslje (vse vrednosti so brez DDV):
Fekalna kanalizacija: nekaj manj kot 6,5 mio EUR (natančneje 6.415.072 EUR), od tega:
o 3.939.176 EUR EU,
o 695.148 EUR RS,
o 1.780.748 EUR MOK.
Vodovod: 1.492.679 EUR MOK.
Meteorni kanal: 1.892.424 EUR MOK.
Javna razsvetljava: 198.000 EUR MOK.
Skupaj celoten projekt: EU + RS 4.634.324 EUR + MOK 5.363.851 EUR.
Izvajalci projektov, izbrani z javnim naročanjem:
gradnja: Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc gradnje, d. o. o. (izbrana le za aglomeracijo Britof-Predoslje),
nadzor: Proplus inženiring, d. o. o. (izbran za obe aglomeraciji),
obveščanje javnosti: agencija Altius, d. o. o. (izbrana za obe aglomeraciji).

Na kratko o projektu GORKI2 (2. sklop, 2. faza), aglomeracija Britof-Predoslje in aglomeracija Mlaka pri
Kranju:
Vsebina investicije: poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (zgrajenih bo dobrih 17 km
kanalizacijskega omrežja in pet črpališč, ki se bodo priključili na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo CČN
Kranj) bo na območju sočasno obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna
kanalizacija in javna razsvetljava. Dodatno bo na delu nevarnega cestišča v Britofu zgrajen tudi pločnik.
Stroški izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto bodo v določenem deležu sofinancirani iz
sredstev Kohezijskega sklada EU in RS, ostale komunalne vode pa bo v celoti financirala MO Kranj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti ter prednostne naložbe Vlaganje v vodni
sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih
opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.
Predstavitev vrednosti celotne investicije GORKI2: nekaj več kot 16,5 mio EUR z DDV
(16.576.066,56 EUR):
Upravičeni stroški operacije znašajo nekaj manj kot 8 mio EUR (7.966.790,72 EUR), delež sofinanciranja
upravičenega dela je 82,23 % (skladno z upoštevanjem 61. člena Uredbe EU, št. 1303/2013).
Prispevek na programskem območju RS znaša nekaj več kot 6,5 mio EUR (6.598.892,75 EUR), in sicer:
 prispevek EU/Kohezijski sklad: nekaj več kot 5,6 mio EUR (5.609.058,83 EUR, tj. 85 %),
 RS: nekaj manj kot milijon EUR (989.833,92 EUR, tj. 15 %).
Dosedanje aktivnosti MOK v projektu GORKI2:
MO Kranj je konec leta 2015 zaključila prvo fazo projekta GORK. Velik del kranjske občine – gre za območja
Bitnje-Šutna-Žabnica, Kranj in Kokrica – je sodobno kanalizacijsko infrastrukturo že dobil v prvi fazi izvedbe
projekta, in sicer v projektu GORKI (2. sklop, 1. faza). Pomemben del je bila tudi nadgrajena in rekonstruirana
CČN Kranj.
Maj 2017: ODLOČITEV O PODPORI.
7. junij 2017: OBJAVA JAVNIH NAROČIL za skupno tri razpise: za informiranje, za izbor izvajalca
gradbenih del in za nadzor. Izvajalca za informiranje in nadzor sta bila izbrana ob prvem razpisu. Na izboru
razpisa javnega naročila za izbor izvajalca del na dveh območjih projekta je MO Kranj pridobila skupno šest
ponudb. Vse ponujene končne vrednosti ponudnikov so tudi po opravljenih pogajanjih bistveno presegale
zagotovljena sredstva MO Kranj, zato se je javno naročilo zaključilo.
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April 2018: NOVO JN ZA GRADNJO. Po prejetju soglasja s strani MOP objava novega JN za izvedbo
gradbenih del za projekt GORKI 2 (2. sklop, 2. faza).
December 2018: ODLOČITEV DKOM O IZBIRI IZVAJALCA GRADENJ. S sklepom DKOM je bila potrjena
izbira izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na aglomeraciji Britof-Predoslje.
Za Mlako pri Kranju je MO Kranj prejela tri ponudbe v vrednostih, ki so nad zagotovljenimi sredstvi, zato bo
izvedla nov postopek s pogajanji.
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