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1
1.1

Osnovni podatki
Projekt: Izgradnja vodovodnega omrežja BAŠELJ – KRANJ

Slika 1: Vodovod Bašelj – Kranj
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Magistralni vodovod v dolžini = 9.940m (upravičen del) (cevi NL DN400, DN500)
Vodohran Zeleni hrib kapacitete = 1.500 m3 (upravičen del)
Ultrafiltracija Bašelj (upravičen del)
Udeleženci na projektu:
Nadzor/Inženir (FIDIC): DRI d.o.o.
 Podpis pogodbe: 27.09.2013; 430-3/2013-16-(42/14)
 Dodatek k pogodbi št:1: 03.04.2015. št.:430-3/2013-23(42/14)
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti
 Nominiran podizvajalec: Domplan d.o.o.
 Uvedba v delo: 7.10.2013
 Rok izvedbe: 28.10.2015
 Vrednost del (z DDV-jem): 178.705,60 EURO
Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o.
 OPOMBA: Pogodba zajema vodovod Bašelj-Kranja in ZadragaNaklo
 Podpis pogodbe: 01.10.2013; št.:430-4/2013-60-(42/14)
 Dodatek k pogodbi št:1: 31.03.2015. št.:430-4/2013-68(42/14)
 Uvedba v delo: 8.10.2013
 Vrednost del (z DDV-jem): 42.961,81 EURO
Izvajalec: Gorenjska Gradbena Družba d.d.
 Podpis pogodbe: 27.09.2013; št.:430-6/2013-11-(42/14)
 Dodatek k pogodbi št. 1: 09.04.2014, št. 430-6/2013-40-(42/14)
 Dodatek k pogodbi št. 2: 02.04.2015, št. 430-6/2013-66-(42/14)
 Dodatek k pogodbi št. 3: 03.07.2015, št. 430-6/2013-91-(42/14)
vključuje dodatna in več dela v vrednosti 873.886,02 EUR (z DDV)
 Dodatek k pogodbi št. 4: 02.09.2015 št. 430-6/2013-99-(42/14)
 Uvedba v delo: 11.10.2013
 Rok izvedbe: 28.10.2015
 Vrednost del (z DDV-jem) po pogodbi: 12.878.693,84 EUR
 Vrednost del (z DDV-jem) po dodatku št. 3: 13.752.579,87 EUR
Projektant:
 PGD/PZI projekt:
o PLANING BIRO KRANJ d.o.o. (magistralni vodovod in
VH Zeleni hrib)
o Strix d.o.o. (Ultrafiltracija Bašelj)
Sofinanciranje:
 Odločba o dodelitvi sredstev za ta projekt je bila izdana 1.08.2013, št:
KS OP ROPI/5/2/Zgornja Sava-3. sklop/0
 Sklep o sofinanciranju operacije »Oskrba s pitno vodo na območju
zgornje Save-3.sklop«, številka 5443-7/2011-MOP/35 z dne
25.10.2013.
 Pogodba za gradnjo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730014
 Pogodba za PR podpisana dne 28.4.2014, št. 2330-14-730017
 Pogodba za nadzor podpisana dne 28.4.2014, št. 2330-14-730016
 Zaradi podaljšanja izvedbenega roka, bodo sklenjeni dodatki k
sofinancerskimi pogodbami. Dodatki so v podpisni proceduri na
Ministrstvu za okolje in prostor. Dodatki ne vplivajo na
sofinanciranje!
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Na Ministrstvo za okolje in prostor je bila dne 28.08.2015
posredovana vloga za spremembo odločbe, ki povečuje upravičene
stroške. Predlog vsebuje povečanje sofinaciranja zaradi razlike med
ocenjeno projektantsko vrednostjo projekta navedeno v prvotni vlogi
in dejansko pogodbeno vrednostjo znano po izvedenem javnem
naročilu. V primeru uspešnosti vloge, bi dodatno prejeli cca. 2.3 mio
EUR.
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Slika 2: Projektni mejniki
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2

Vodenje in organizacija

Vodenje projekta temelji na izvajanju finančnega in terminskega nadzora izvedbenih procesov
izgradnje kanalizacijskega omrežja. Podprto je z elektronsko spremljavo navedenih izvedbenih
procesov, ki jo omogoča informacijsko okolje XPERT.
V okviru organizacije in vodenja projekta v informacijskem okolju XPERT se izvajajo naslednje
aktivnosti:
 Izdelava koncepta planiranja (izvedeno)
 Vzpostavitev projektnega portala (v teku – v polni uporabi preko 20
udeležencev)
 Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta (izvedeno)
 Sistematizacija spremljave projekta in obračuna del (v teku – trenutno
izdelanih 20 situacij)
 Kontroling projekta (v teku)
 Obveščanje javnosti (v teku – komunikacijske aktivnosti v nadaljevanju)

2.1

Kontroling projekta - monitoring

Kontroling projekta in merjenje njegove uspešnosti temelji na vrednotenju projekta po metodi
prislužene vrednosti (Earned Value Method). Z izkoriščanjem tehnike dinamičnega spremljanja del
in upravljanja stroškov izvajamo učinkovito kontrolo porabe virov. Tako kot
spremljanje/nadziranje in obračun projekta se tudi kontroling in spremljanje uspešnosti projekta
izvaja z uporabo informacijskega sistema XPERT.
Na podlagi treh osnovnih merjenj posameznega projekta, ki so opisana v obliki kumulativnih
krivulj omogoča postopek ugotavljanje razliko med planiranimi in obračunanimi stroški.

2.2

Obveščanje javnosti PR

Namen in cilji;




dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in
prikaz vloge, ki jo vodi Skupnost preko Kohezijskega sklada seznanitev
ciljnih javnosti s projektoma in njegovimi učinki na okolje in prostor,
zagotoviti pozitivna stališča do skupine projektov
informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in odgovornosti
pri doseganju načrtovanih ciljev na področju projekta,
doseganje aktivnega vključevanja prebivalcev v projekt.






končni upravičenci,
lokalne skupnosti,
splošna javnost,
mediji.




Ciljne javnosti:
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Komunikacijske aktivnosti:

Izvedene komunikacijske aktivnosti – do oktobra 2015:












Priprava strategije komuniciranja in izvedbenega načrta s terminskim planom in
predvideno dinamiko izplačil: Izvajalec je pripravil celotno strategijo komuniciranja s
podrobnim izvedbenim načrtom po aktivnostih, opredeljen po časovnem zaporedju v
okviru trajanja projekta.
Izdelava in postavitev spletne strani: Pripravljen je bil vsebinski koncept spletne strani,
pripravljena vsa besedila, in oblikovna kreativa. Spletna stran je bila programirana in
umeščena na splet. Povezava na spletno stran http://www.pitnavoda- zaorniasava.si/ deluje
in omogoča povezavo tudi na občine, ki so vključene v operacijo.
Priprava in izvedba novinarske konference: Dne 21.10.2013 je bila na območju Mestne
občine Kranj izvedena novinarska konferenca ob Zasaditvi lopat, v okviru katere je bil
predstavljen projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save -3. sklop«, trenutno
potekajo vse aktivnosti za izvedbo novinarske konference ob Zaključku projekta, ki
bo v mesecu oktobru 2015.
Izdelava in postavitev jumbo plakatov: Pripravljen je bil vsebinski koncept jumbo
plakatov, pripravljena vsa besedila, oblikovna kreativa jumbo plakata in postavitev jumbo
plakatov na dogovorjena mesta. Aktivnost je potekala dvakrat, prvič v decembru 2013,
drugič pa septembra 2014.
Objave v lokalnih tiskanih medijih: Pripravljeno je bilo besedilo za posamezne lokalne
tiskane medije, izbrane so bile primerne fotografije, oblikovani članki, ki so bili
posredovani lokalnemu mediju. Opravljene so bile tudi koordinacijske in organizacijske
zadolžitve v povezavi z zakupom medijskega prostora. Objavljeni so bili članki v časopisu
Glas skoz' vas (1 članek v juniju 2014, 1 članek v decembru 2014), Viharnik (1 članek v
juliju 2014, 1 članek v decembru 2014) ter Kranjčanka (2 članka, prvi v juliju 2014 in
drugi v septembru 2014).
Priprava, izdaja in distribucija zloženke: Pripravljeno in oblikovano je bilo besedilo za
zloženko, ki je bila distribuirana po vseh treh v projektu sodelujočih občinah. Pripravljeni
so bile tri zloženke; prva v januarju 2014 z nazivom kakovostna pitna voda za vse in druga
v juniju 2014 z nazivom Ultrafiltracija Bašelj in vodohran Zeleni hrib, tretja v septembru
2015 z nazivom Pred zaključkom projekta. Pripravlja se zadnja četrta zloženka, ki bo
izdana v mesecu oktobru z nazivom Zaključek projekta.
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Izdelava in postavitev gradbiščnih tabel: Pripravljeno je bilo besedilo za gradbiščno tablo,
izvedeno grafično oblikovanje, izdelava in postavitev gradbiščne tabele na dogovorjeno
lokacijo.
Priprava in izvedba novinarske konference: Dne 9.12.2014 je bila na Mestni občini Kranj
izvedena novinarska konferenca, v okviru katere je bilo predstavljeno aktualno dogajanje
na projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save -3. sklop«.
Izdelava in namestitev razlagalne table na objekt Ultrafiltracije v Bašlju, na objektu
Vodohran Zeleni hrib in pri Stolpnem vodohranu v Kranju za magistralni vodovod.
Sprotno posodabljanje spletne strani projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje
Save - 3. sklop«.
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3

Finančna slika projekta

3.1

Po NRP-jih in PP – odhodki

3.2

Po NRP-jih – odhodki
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3.3

Celotni projekt – odhodki

Opomba: Od vsake prejete situacije je zadržanih 5% sredstev
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3.4
3.4.1

Finančni pregled – odhodki in prihodki – oktober 2015
Gradnja
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3.4.2

Nadzor

3.4.3

PR
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4

Izvedene kontrole in revizije s strani ministrstev

4.1

Izvedena kontrola na kraju samem za projekt Oskrba s pitno vodo na območju
Zgornje Save-3. Sklop s strani Ministrstva za okolje in prostor

Na Mestni občini Kranj je 15. oktobra 2014 potekala kontrola projekta Oskrba s pitno vodo na
območju Zgornje Save-3. sklop. Dne 06.11.2014 je Mestna občina Kranj s strani Ministrstva za
okolje in prostor prejela Končno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem za operacijo »Oskrba
s pitno vodo na območju Zgornje Save-3. sklop«, številka: 5443-7/2011-MOP/212. Skladno s
končnim poročilom nepravilnosti pri projektu niso bile ugotovljene. Posredniško telo je ob izvedeni
kontroli ugotovilo, da investitor za izvedbo projektov spoštuje in upošteva nacionalno in EU
zakonodajo s področja javnega naročanja, varovanja okolja, enakih možnosti in nediskriminacije
ter informiranja in obveščanja javnosti. Nadalje, posredniško telo ugotavlja, da izvajanje projekta
poteka v skladu s potrjenimi terminskimi plani in, da je vsa dokumentacija, ki jo je potrebno imeti
pri zahtevku za izplačilo vzorno urejena ter da je revizijska sled ustrezno zagotovljena.

4.2

Izvedena revizija operacije »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save-3.
Sklop s strani Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna Ministrstva za
finance

Mestna občna Kranj je 8. maja 2015 prejela končno poročilo o opravljeni reviziji za projekt Oskrba
s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop (vodovod Bašelj–Kranj), ki jo je 10. in 12. marca
letošnjega leta izvedel Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance. Revizija je bila
izvedena pri Ministrstvu za okolje in prostor in Mestni občini Kranj. Temelji na dokumentaciji in
evidencah, ki jih hranita tako ministrstvo kot Občina. Ta revizija je del revizij, izvedenih na vzorcu
projektov, ki so imeli v letu 2014 certificirane izdatke iz skladov evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji. O njej bo Ministrstvo za finance poročalo Evropski komisiji v letnem poročilu
o nadzoru, skupaj z drugimi revizijami pa bo tudi osnova za izdajo mnenja o tem, ali sistem
upravljanja in nadzora deluje učinkovito. Namen je, da se poda zadostno zagotovilo o pravilnosti
izkazov o izdatkih, ki so bili predloženi Evropski komisiji, in posledično zadostno zagotovilo o
zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov. V okviru revizije niso bile ugotovljene napake z
neposrednim finančnim učinkom. Prav tako nepravilnosti niso bile ugotovljene pri pregledu
upravičenosti izdatkov, revizijskih sledeh in hrambi dokumentacije, na področju informiranja in
obveščanja javnosti, pri izterjavah, pri skladnosti projekta s politikami Evropske skupnosti ter pri
postopkih javnega naročanja.
Pregledano javno naročilo je zajeto v analizi javnih naročil, ki so ga izvedli nacionalni organi na
zahtevo Evropske komisije, kjer je opredeljeno kot nediskriminatorno.
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5
5.1

Tekoča problematika
Dotok vode iz vodnega vira Nova vas v Vodohrana Zeleni hrib

V okviru operacije »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« in skladno s
pogodbo o sofinanciranju št. 2330-14-730015 z dne 28.03.2014, mora upravičenec (Mestna občina
Kranj, Občina Naklo in Občina Preddvor), sofinancerju (Ministrstvo za okolje in prostor) med
ostalimi obveznostmi, letno poročati o spremljanju in doseganju zastavljenih kazalnikov rezultatov
zapisanih v odločbi o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save
– 3. Sklop«, št: KS OP ROPI/5/2/Zgornja Sava – 3. sklop/0. V obstoječi in novi vodohran Zeleni
hrib je dotok vode iz objekta ultrafiltracije Bašelj, ki je ustrezno obdelana (prečiščena) in dotok
vode iz vodnega vira Nova vas, ki ni ustrezno obdelana (prečiščena), zato obstaja potencialna
verjetnost, da kazalniki rezultata o boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo ne bodo ustrezni, zato je
potrebno do nadaljnjega nujno zapreti dotok Nova vas v oba vodohrana. Letno poročanje o
kazalnikih rezultata o boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo za določeno število prebivalcev
definiranih v odločbi o dodelitvi sredstev, je obveza vsakega upravičenca (prejemnika
sofinancerskih sredstev), s katerimi dokazuje doseganje zastavljenih kazalnikov in upravičenost
dodeljenih sredstev, skladno z zahtevami evropske okoljevarstvene in kohezijske zakonodaje.
Neizpolnjevanje katere koli obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju, ima za posledico vračanje
vseh denarnih sredstev v enkratnem znesku, z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Ker pa vodni vir
Nova vas ni zanemarljiv (73 l/s) je predlog Projektne pisarne Mestne občine Kranj, da se takoj
pristopi k izdelavi potrebne projektne dokumentacije in po pridobljenem gradbenem dovoljenju
hkrati tudi k izgradnji nove ultrafiltracije na območju vira Nova vas, saj se predvidoma 55 l/s vode
odvaja v oba vodohrana Zeleni hrib. Predlog Projektne pisarne Mestne občine Kranj je, da bi se v
prihodnjem proračunskem letu 2016 izdelala projektna in investicijska dokumentacija in pridobilo
ustrezno zemljišče. Gradnja objekta je seveda pogojena od razpoložljivih finančnih sredstev, zato je
predlog Projektne pisarne, da bi se gradnja financirala v naslednjih dveh proračunskih letih in sicer
v letih 2017/2018.
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6

Tveganja na projektu

Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganjem, ki ga v osnovi definiramo kot
pojav nezaželenga dogodka. Glede na različne dejavnike, ki imajo vpliv na gradbeni projekt je
pomembno, da tveganja nadzorujemo in z njimi upravljamo, kar pripomore k večji poslovni
uspešnosti projekta in zadovoljstvu investitorja. Vpliv obvladovanja oziroma neobvladovanja
tveganj se kaže v zamudi pri izpolnjevanju rokov, v slabši finančni realizaciji in pri slabši
kakovosti končnega izdelka. Celoten proces upravljanja s tveganji predstavlja sistematičen proces
identifikacije, analiziranja in odzivov na tveganja. Med izvajanjem projekta tveganja spremljamo in
kontroliramo uspešnost izvedenih ukrepov. Zato je kakovostna identifikacija ključen proces pri
upravljanju s tveganji.
I.

Investicijska dokumentacija (ID)
i.
Novelacija investicijske dokumentacije v primeru odstopanja v višini 10% potrjene
investicijske vrednosti.
Preventiva:
 Novelacija IP je bila narejena v mesecu septembru 2014
 Po zaključku projekta se bo izvedla končna novelacija IP

II.

Vloga za sofinanciranje iz EU skladov
i.
Posredovana vloga za spremembo odločbe, ki povečuje upravičene stroške (S
strani Ministrstva in okolja je bila vloga potrjena in podpisana, vloga je bila
posredovana na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko
politiko).
ii.
Zahtevki in sofinanciranje.
 Potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MOP.

III.

Poročanje o izvedbi (MOP)
i.
Poročila o izvajanju projekta za MOP in EU so nepopolna ali pa zamujajo pripombe MOP in EU, zahteve po vračilu sredstev.
Preventiva:
 Natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog inženirja.
 Opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja
pogodbenih nalog.
 Aktivno sodelovanje PP MOK.
Kurativa:
 Uveljavitev pogodbenih kazni.

IV.

Upravljavec infrastrukture (prevzem in uporaba)
i.
Aktivna udeležba upravljavca (Komunale Kranj, d.o.o.) pri izvajanju GOI del.
ii.
Predaja novozgrajene infrastrukture upravljavcu (Komunali Kranj d.o.o.)

V.

Prevzem in uporaba .
i.
Nezadostna usposobljenost kadra za zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja
Ultrafiltracije v Bašlju in vodohrana Zeleni hrib (Komunala Kranj).
Preventiva:
 Program izobraževanja je bil izveden.
Kurativa:
 Organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela.
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7.1

Utrinki iz gradbišča
Shematski prikaz izvedenih del

Stanje na dan 13.10.2015
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7.2

Kratko poročilo o izvajanju del

I.

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj

Gradbena dela na magistralnem vodovodu so v celoti zaključena
- Dne 12.08.2015 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor oddana vloga za izdajo
uporabnega dovoljenja za magistralni vodovod Bašelj-Kranj. Tehnični pregled je bil
izveden dne 24.09.2015.
- Dne 24.09.2015 je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor izdano uporabno
dovoljenje številka 35106-59/2015/6 1093-08.
- Uporabno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 13.10.2015.
II.

Vodohran Zeleni hrib

Gradnja objekta je v celoti zaključena.
- Dne 07.08.2015 je bila na UE Kranj oddana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za
Vodohran Zeleni hrib. Tehnični pregled za Vodohran Zeleni hrib je bil dne 16.9.2015.
- V prihodnjih dneh pričakujemo izdajo uporabnega dovoljenja.
III.

Ultrafiltracija Bašelj

Gradnja objekta je v celoti zaključena, vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu so
bile odpravljene, za meritve hrupa in meritve odpadnih vod pa so bila pridobljena pozitivna
poročila. Trenutno novozgrajena naprava za obdelavo pitne vode brezhibno prečisti 130 l/sek,
skladno z izdanim vodnim dovoljenjem.
- Dne 10.6.2015 je bil izveden tehnični pregled za objekt Ultrafiltracije Bašelj. Dne
16.06.2015 je bila izdana odločba o poskusnem obratovanju. Poskusno obratovanje je
potekalo od dne 16.06.2015 in do dne izdaje pozitivnega poročila o odpadni vodi.
- Skladno z zahtevami so se izvedle meritve hrupa v okolju, izvedle so se meritve odpadnih
vod na iztoku iz usedalnega bazena. Zadnje vzorčenje odpadne vode je bilo izvedeno dne
27.08.2015. Vse meritve so bile pozitivne, zato je bilo izdano pozitivno poročilo o odpadni
vodi, s tem je bil izpolnjen tudi zadnji pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.
- Dne 02.10.2015 je bilo s strani Upravne enote Kranj izdano uporabno dovoljenje
številka 351-643/2014-30 za objekt Ultrafiltracija Bašelj.
- Uporabno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 9.10.2015.
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7.2.1

SLIKE: Magistralni vodovod Bašelj - Kranj:

Odsek: Vodovodni stolp – Cesta na Rupo

Odsek: Vodovodni stolp – Cesta na Rupo

Odsek: Cesta na Rupo
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Odsek: Brdo – Spodnja Bela

Odsek: Zgornja Bela – Bašelj

Odsek: Bašelj
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7.2.2

SLIKE: Vodohran Zeleni hrib:
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7.2.3

SLIKE: Ultrafiltracija Bašelj:
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Prednosti projekta

Prednosti, koristi in s tem upravičenost projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save –
3. sklop« se nanašajo na več področij, in so sledeče:
- povečana zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo,
- povečana učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi,
- ureditev vodovodnih sistemov in vodnih virov z vidika kakovosti pitne vode,
- vzpostavitev vodovodnih sistemov, ki bodo zagotavljali nemoteno oskrbo s pitno vodo ne
glede na stanje posameznega vodnega vira.
Z izvedbo projekta so doseženi naslednji konkretni cilji:
- izgradnja novega vodovoda v dolžini cca. 10 km s ciljem hidravličnih izboljšav (Bašelj –
Kranj), vodohrana Zeleni hrib in ultrafiltracije Bašelj,
- v sklopu operacije »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« se je zgradil
tudi vodovod Zadraga – Naklo v skupni dolžini slabih 7 km in za katerega je tudi
pridobljeno uporabno dovoljenje. Navedeni vodovod je v 100% lasti Občine Naklo, in
- zagotoviti prebivalcem varnejšo in bolj kakovostno oskrbo s pitno vodo za 51.038
prebivalcev mestne občine Kranj, občine Preddvor in občine Naklo.

9

Aktivnosti ob zaključku projekta
V mesecu oktobru je potrebno izvesti zadnjo novinarsko konferenco in izdati zadnjo zloženko
ob zaključku projekta
- Po pridobitvi vseh pravnomočnih uporabnih dovoljenj, mora inženir izdati Potrdilo o
prevzemu;
- Izvede se Obračun ob dokončanju skladno s Fidicom;
- Skladno s potrdilom o prevzemu je potrebno izvajalcu vrniti zadržani znesek za 2,5%
pogodbene vrednosti;
- S strani izvajalca pridobiti bančno garancijo za preostali zadržani znesek (2,5% za celotni
projekt);
- Izvajalec mora predati bančno garancijo za odpravo napak v reklamacijski dobi (365 dni);
- Ministrstvo za okolje in prostor mora pripraviti dodatke k sofinancerskimi pogodbami;
- Potrebno bo predati novo zgrajene objekte sedanjemu upravljalcu Komunali Kranj;
- Sledi 365 dni reklamacijskega roka za odpravo napak;
- V sodelovanju z upravljavcem pregledovanje novozgrajenih objektov v smislu možnega
odkrivanja novih reklamacij;
- Po reklamacijski dobi inženir izda Potrdilo o izvedbi.
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10 Aktivnosti upravičenca (v tem primeru MOK) iz naslova sklenjene sofinancerske
pogodbe:
-

-

-

-

-

-

Pripraviti zadnji zahtevek za izplačilo, ki ga je potrebno posredovati na MOP;
Skladno s sofinancersko pogodbo je potrebno izdelati zaključno poročilo;
Da bodo obveznosti izvajalca v izvajalski pogodbi zavarovane z instrumenti finančnega
zavarovanja, po predpisih o javnih financah;
Da bo poročal o Izvajanju izvajalske pogodbe v skladu z navodili sofinancerja in navodili
MGRT;
Da bo skladno z Izvajalsko pogodbo do 31.12.2015 predložil s strani odgovorne osebe
upravičenca za potrditev računa potrjen in plačan končni račun in potrdilo o Izvedbi;
bo skupaj z upravičenci iz Odločbe pripravil končno poročilo na ravni operacije v skladu z
navodili MGRT najkasneje do 30.06.2016;
Da bo celotno dokumentarno gradivo v zvezi s to operacijo varoval in hranil v skladu z
Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov (Ur.l. RS, št.
30/2006) in Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Ur.l. št. 210 z dne 31.07.2006, str. 25, z
vsemi spremembami);
Da bo celotna dokumentacija v zvezi s to pogodbo o sofinanciranju dostopna na vpogled na
zahtevo sofinancerja, revizorjev in nadzornih organov;
Da bo omogočil delovanje revizorjev in nadzornih organov Evropske unije in Republike
Slovenije ter ukrepal skladno s priporočili iz priporočil končnih misij in redno obveščal
sofinancerja o izvedenih ukrepih;
Da ne bo odtujil predmeta operacije ali ga uporabljal v nasprotju z namenom v Odločbi
vsaj 5 let po zaključku operacije oziroma da bo spoštoval omejitve sprememb na operaciji
v skladu s 57. členom uredbe 1083/20067ES;
Da bo še 5 let po zaključku operacije spremljal doseganje zastavljenih kazalnikov ter
ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje letno poročal o izvajanju Javne službe,
skladno z zahtevami evropske okoljevarstvene in kohezijske zakonodaje:
Da bo v roku enega leta od zaključka projekta zagotovil organiziranost izvajalcev javnih
služb skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS. – Št. 127/2006) in
Zakonom o gospodarskih javnih službah (ZGJS) Ur.l. RS, št. 32/1993).
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