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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  konca  leta  2021  so  izvajalci  del  opravili  več
rekonstrukcij  vodovodov  na  območju  občin  Tabor,  Braslovče  in  Prebold.  V  Občini  Žalec  pa  so
zgradili večji odsek vodovoda na območju Hramš in že tudi preplastili ceste. Tam so bila izvedena
tudi gradbena dela na večjem vodohranu.  V okviru projekta, ki bo zaključen prihodnje leto bodo
občine Spodnje Savinjske doline tako zgradile oz. obnovile 10.670,60 m (skoraj 11 kilometrov) novo
zgrajenih  vodov  vodovodnega  omrežja,  1985,54  m  (skoraj  2  kilometra)  obnovljenih  vodov
vodovodnega  omrežja,  2  nova  vodohrana,  1  nov  vodni  vir,  1  novo  črpališče  (oz.  prizidava  k
obstoječemu) ter 2 obnovljeni črpališči. Projekt Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop je
vreden 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/teHOBwhbgAU

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/teHOBwhbgAU
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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.


