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Sporočilo za javnost 

2. septembra 2021 je bila v sejni  sobi  Občine Žalec podpisana pogodba z izvajalci  del  v okviru
projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop. V tej operaciji sodeluje vseh šest občin
Spodnje Savinjske doline - Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki je hkrati v skladu z
medobčinskim sporazumom nosilna upravičenka in vodilna partnerica projekta. Izvajalci so z deli
pričeli  kmalu  po  podpisu  pogodbe.  Projekt,  ki  vključuje  gradnjo  novega  vodooskrbnega  in
rekonstrukcijo  obstoječega  vodovodnega  sistema  na  več  lokacijah  v  dolini,  sestavljajo  trije
podsklopi in sicer primarna vodovoda Tabor – Braslovče – Prebold in Zaplanina – Ločica – Vransko
ter Vodovod Grmovje – Železno – Hramše. Do sedaj so opravili več rekonstrukcij vodovodov ter
zgradili več sto metrov novega vodovoda. Med drugim so zgradili vodohran na Gorci in prečrpališče
na Grmovju v krajevni skupnosti Galicija v Občini Žalec. V Občini Tabor, kjer poteka podsklop 1 pa je
bil v Lokah zgrajen večji vodohran s hidromehansko opremo. Z deli bodo tam nadaljevali v mesecu
septembru. V podsklopu 2 je bila izvedena rekonstrukcija vodovoda Šmatevž – Glinje v dolžini 890
metrov. Podvrtana je bila Savinja v Parižljah, kamor so položili nov vodovod, ki je nadomestil star
vod  obešen  na  jeklenico.  Skoraj  5  kilometrov  dolg  primarni  cevovod  pa  so  zgradili  na  relaciji
Zaplanina-Ločica-Vransko. Tam jih čaka še izgradnja vodovoda čez Ločico ter izgradnja objektov za
zajetje  ter  pripravo pitne vode.  V  okviru  projekta,  ki  bo zaključen prihodnje  leto bodo občine
Spodnje  Savinjske  doline  zgradile  skoraj  11  kilometrov  novega  in  obnovile  nekaj  manj  kot  2
kilometra obstoječega vodovodnega omrežja. Operacija Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1.
sklop je vredna skoraj 3,6 milijona evrov brez davka na dodano vrednost in je vključen v Dogovor za
razvoj Savinjske razvojne regije, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter  Razvojni  svet  Savinjske  razvojne  regije.  Operacija  je  v  73  odstotkih  sofinancirana  s  strani
Evropske unije iz sredstev Kohezijskega sklada in Republike Slovenije. 

Video novica:
https://youtu.be/jXgyTApQ0Jg

Dodatne informacije:
Občina Žalec - Urad za gospodarske javne službe (tel.: 03 71 36 440, e-pošta: glavna.pisarna@zalec.si)
Samo Sadnik - obveščanje in informiranje (tel.: 041 684 383, e-pošta: samo.sadnik@gmail.com)

  1 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

https://youtu.be/jXgyTApQ0Jg


  2 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.



 3 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


