Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop – SPLOŠNE INFORMACIJE
Kaj obsega projekt?
PODSKLOPI PROJEKTA

VSEBINA
Vodohran Tabor II (novogradnja)
Rekonstrukcija vodovoda DN 125 v Taboru
Primarni vodovod Tabor - Braslovče - Prebold
(občine Tabor, Braslovče, Prebold)
Rekonstrukcija vodovoda Gomilsko - Rezana
Rekonstrukcija vodovoda Dolenja vas
Primarni vodovod Zaplanina - Ločica – Vransko
Primarni vodovod Zaplanina - Ločica - Vransko (novogradnja)
(občine Vransko, Braslovče, Polzela in Prebold) Rekonstrukcija vodovoda Šmatevž - Glinje
Rekonstrukcija vodovoda preko Savinje
Vodovod Grmovje - Železno - Hramše (novogradnja)
Rekonstrukcija in prizidava črpališča Gorca 1
Vodovod Grmovje - Železno - Hramše
(Občina Žalec)
Prizidava vodohrana Gorca 3
Razširitev črpališča Grmovje

Vsebina projekta v številkah:
10.670,60 m (skoraj 11 kilometrov) novo zgrajenih vodov vodovodnega omrežja
1985,54 m (skoraj 2 kilometra) obnovljenih vodov vodovodnega omrežja
2 novo zgrajena vodohrana
1 nov vodni vir
1 novo zgrajeno črpališče (oz. prizidava k obstoječemu)
2 obnovljeni črpališči

Kdaj bo projekt realiziran?
Podpis pogodbe z izvajalcI gradbenih del je bil opravljen 2. septembra 2021. Dokončanje projekta je
predvideno v sredini leta 2021.

Kakšna je investicijska vrednost prijavljenega projekta in kakšno sofinanciranje države Slovenije
in EU?
Skupna vrednost projekta (brez DDV) po izbranih ponudbah izvajalcev je 3.594.196,88 evra, od tega za
gradbena dela: 3.528.766,38 evra, ostalo (nadzor, administrativno vodenje, koordiniranje, informiranje javnosti
…) 65.430,50 evra. Projekt Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop bosta v vrednosti 73 odstotkov
sofinancirala Evropska unija iz sredstev Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

PODSKLOP

IZVAJALEC

Podsklop 1 Primarni vodovod
Tabor – Braslovče – Prebold

GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije,
inženiring, trgovina, storitve d.o.o., Kranj ,
s partnerjem VODOTEHNIK d.o.o., Vrbje

Podsklop 2 Primarni vodovod
Zaplanina – Ločica – Vransko

NIVIG, podjetje za nizke gradnje in
komunalno infrastrukturo ter druge
storitve, d.o.o., Šoštanj

Podsklop 3 Vodovod Grmovje
– Železno – Hramše

GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije,
inženiring, trgovina, storitve d.o.o., Kranj,
s partnerjem VODOTEHNIK d.o.o., Vrbje

VREDNOST POGODBE
(brez DDV)

366.848,99 EUR

1.798.981,56 EUR

1.362.935,83 EUR

Kakšni so cilji operacije?
Glavna cilja projekta sta zagotavljanje boljše oskrbe z vodo dodatnemu številu prebivalcev in povečanje števila
prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. Specifični cilji so še
zamenjava zdravstveno neustreznih salonitnih cevi s cevmi iz nodularne litine, zmanjševanje vodnih izgub,
sanacija in aktivna zaščita vodnih virov, vzpostavitev ustreznega sistema za spremljanje kakovosti pitne vode,
varstvo vodnih virov, izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja
na vključenem področju, zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in
razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma) in izboljšanje pogojev za
učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v Savinjski regiji. Zmanjševanje vodnih izgub in zagotavljanje
rezervnih vodnih virov za javne vodovode sta končna cilja

