OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice

OPERACIJA SOFINANCIRANA S SREDSTVI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA
OBDOBJE 2007-2013
4. RAZVOJNA PRIORITETA »RAZVOJ REGIJ«
PREDNOSTNA USMERITEV »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI«

1. NAZIV OPERACIJE
Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju
»Nad Prinovcem« v občini Šmarješke Toplice

2. KRATEK OPIS OPERACIJE
Sredstva za projekt Izgradnje in obnove komunalne infrastrukture v naselju »Nad
Prinovcem« v občini Šmarješke Toplice so bila odobrena na javnem pozivu za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«, objavljen v Uradnem listu RS št. Ur.l. RS 7/2010 z dne 29.
1. 2010.
EU skladi, črpanje evropskih sredstev za projekt Izgradnje in obnove komunalne
infrastrukture v naselju »Nad Prinovcem« v občini Šmarješke Toplice:
http://www.eu-skladi.si/www.euskladi.si/portal/admin/baze/upravicenci_podatki/uvoz2011-06-09-op-rr/1500/upravicenec_2011-06-09_11_50_33_368170
Naselje »Nad Prinovcem« leži nad regionalno cesto R3-667-1385 Šmarješke
Toplice-Otočec, pred zdraviliščem Šmarješke Toplice.
Na kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod je bil pred izvedbo investicije
priključen samo spodnji del stanovanjskega naselja, ki leži neposredno ob regionalni
cesti. Zgornji del naselja pa ni imel rešenega odvodnjavanja odpadnih voda. Vsi ti
objekti so imeli za odpadne komunalne vode zgrajene greznice. Naselje leži na
propustnem kraškem terenu, kjer vode neovirano ponikajo v podtalje in so seveda
velika nevarnost za onesnaženje podtalnice. V nemalo primerih so komunalne
odpadne vode odtekale iz greznic odprto po površini. Odpadne vode so tekle po cesti
proti naravni hudourniški grapi naprej do spodnjega dela naselja, kjer so poniknile.
Meteorna voda se je v glavnem prosto razlivala po terenu. V preteklosti je taka
odvodnja dobro delovala, danes pa se ob gosti pozidavi, tlakovanih in asfaltiranih
dvoriščih in cestah, pojavlja velik problem hitrega zbiranja in odtekanja meteornih
vod, še posebej ob močnejših nalivih. Po cesti in hudourniški grapi so ob deževju
tekli pravi potoki, ki so spodkopavali in odnašali zemljo in onesnaževali okolje.

Skladno s splošnimi sodobnimi usmeritvami za odvajanje in oziroma ponikanje
meteorne vode poskrbi vsak lastnik parcele sam, s tem projektom pa so se obdelala
kritična območja naselja, kjer se meteorna voda zbira in ob nalivih povzroča
precejšnjo škodo.
Ureditev razmer je bila nujna predvsem zaradi neposredne bližine vodnega vira
Jezero, ki je glavni vir za občine Dolenjske, vključno z Mestno občino Novo mesto.

Opis kazalnika
1. Vodooskrba-dolžina rekonstruiranega
vodovodnega omrežja
2. Odvajanje in čiščenje voda-dolžina
kanalizacijskega omrežja-odpadna kanalizacija
3. Odvajanje in čiščenje voda-dolžina
kanalizacijskega omrežja-meteorna kanalizacija
4. Odvajanje in čiščenje voda-število pripravljenih
hišnih priključkov

Realizirano
1,392 km
1,557 km
0,360 km
70

Tabela 1: Opis dolžine vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije in števila
kanalizacijskih priključkov.

Investicija je poleg zgoraj navedenega vključevala tudi izvedbo TK-vodov, elektrike in
postavitev javne razsvetljave.

3. NAZIV UPRAVIČENCA
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice

4. VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV OPERACIJE IN VIŠINA JAVNIH
VIROV FINANCIRANJA
Skupni stroški operacije:
· v višini 716.127,77 EUR
Javni viri financiranja:
· sofinanciranje (sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj-ESRR,
Regionalni razvojni programi, Razvoj regij): v višini 383.723,86 EUR
· lastna sredstva, Občina Šmarješke Toplice: v višini 332.403,91 EUR

5. DATUM ZAČETKA IN KONCA OPERACIJE
ODLOČITEV O DODELITVI SREDSTEV
·

Datum začetka: 30. 3. 2010

·

Datum konca: 31. 12. 2012

6. KONTAKTNE OSEBE,
IZVAJANJU OPERACIJE

KI

DAJEJO

GLEDE

NA

INFORMACIJE

O

Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice

·

Tomaž Ramovš, Svetovalec za investicije in cestno gospodarstvo
Tel. št.: 07/38-44-337
E-naslov: tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si

7. INFORMACIJE O EU SKLADIH
Spletna stran:
http://www.eu-skladi.si/

