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Sporočilo za javnost 

Od letošnjega aprila pa vse do septembra leta 2023 na območju treh občin v Spodnji
Savinjski dolini poteka projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje
– Občine Braslovče, Polzela in Žalec. Na območju Občine Braslovče omenjeni projekt
gradijo  v  Orli  vasi,  kjer  so  dela  v  polnem  teku.  Celotna  operacija  je  vredna
2.120.235,21 evrov in je sofinancirana s strani Republike Slovenije v višini 189.742,68
EUR  in  Evropskega  sklada  za  regionalni  razvoj,  ki  bo  primaknil  758.970.75  EUR.
Namen  naložbe  je  izgradnja  komunalne  infrastrukture  za  odvajanje  in  čiščenje
odpadne vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. V Občini Braslovče, kjer
so z deli pričeli najprej in jih bodo sklenili še v letošnjem letu, bo na območju Orle
vasi in Pariželj zgrajenih 1650 metrov kanalizacijskih vodov. Neto vrednost teh del pa
je 295.570,12 EUR.
Skupno se bo tako na novo kanalizacijsko omrežje, ki bo v letu 2023 povezano z že
obstoječo komunalno infrastrukturo, ki je speljana do centralne čistilne naprave v
Kasazah,  priključilo  večje  število  gospodinjstev  oz.  245  prebivalcev  na  območju
projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče,
Polzela in Žalec.
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