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Sporočilo za javnost 

2. septembra 2021 je bila 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 vodilna partnerica projekta. Projekt,
ki vključuje gradnjo novega vodooskrbnega in rekonstrukcijo obstoječega sistema na več lokacijah v
dolini,  sestavljajo  trije  podsklopi  in  sicer  Vodovod  Grmovje  –  Železno  –  Hramše  ter  primarna
vodovoda Tabor – Braslovče – Prebold in Zaplanina – Ločica – Vransko. V teh dneh so na tem
podsklopu  zaključili  z  gradbenimi  deli,  kjer  je  bilo  zgrajeno  novo  vodno  zajetje  ter  objekt  za
pripravo  pitne  vode.  Po  besedah  direktorja  Javnega  komunalnega  podjetja  Žalec  mag.  Janeza
Primožiča gre za pomemben vodni vir izpod Čemšeniške planine, ki je bogata z vodnimi viri. Na
zajetju v Zaplanini je izdatnost vodnega vira 15 litrov na sekundo, kar bo pomemben prispek k
dodatni stabilnosti oskrbe s pitno vodo v celotni Spodnji Savinjski dolini. Vodni vir je na nadmorski
višini 750 metrov, 200 metrov nižje pa je zgrajen objekt za pripravo in dezinfekcijo vode. Od tam
naprej pa je položen nov cevovod do vodohrana na Vranskem v dolžini šest kilometrov. Tudi na
ostalih dveh podsklopih se dela bližajo h koncu. Kot je povedal vodja projekta Aleksander Žolnir iz
Občine Žalec se na objektih v vseh treh podsklopih izvajajo zaključna dela na prečrpališčih oziroma
rezervoarjih.  V  Taboru  se  izvajajo  elektro  in  strojna  dela.  Podobno  je  tudi  v  podsklopu  3  na
območju Občine Žalec, kjer je cevovod zgrajen v celoti, kakor tudi prečrpališče Grmovje in Gorca 3.
Na ostalih prečrpališčih pa potekajo že omenjena dela. Ureditev okolice objektov bodo izvajalci
izpeljali v spomladanskih dneh. Računajo, da bodo vsa dela zaključena v pogodbenem roku to je do
30. aprila letos, vključno s projektno dokumentacijo. V kolikor bi prišlo do kakšnih nenačrtovanih
težav  pa  do  konca  meseca  maja,  je  še  dodal  Aleksander  Žolnir.  S  tem  projektom  je  Spodnja
Savinjska dolina bogatejša za okoli 11 kilometrov novega in 2 kilometra obnovljenega 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/5IklxCUaAE8

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.
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


