Po občini

GRAJSKE NOVICE

POVEZUJEMO VODOVODE: PROJEKT HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Projekt Hidravlične izboljšave v občini
Sevnica je večletni projekt, katerega
poglavitni cilj je povezati vodooskrbne
sisteme levega in desnega brega Save na
način, da bo mogoče ob povečani porabi
oziroma v primeru izpadov vodnih virov na
desnem bregu Save del vode zagotoviti iz
vodooskrbnega sistema na levem bregu,
torej iz vodooskrbnega sistema Sevnica.
Z investicijami na posameznih odsekih
vodovodnih sistemov bo tako urejena
zanesljiva oskrba s kakovostno pitno
vodo, hkrati pa bo urejena zaščita vodnih
virov pred vplivi onesnaževanja na način,
ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično
učinkovit.

V sklopu projekta se gradi povezovalna
hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v
enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih
21 kilometrov. Projekt je razdeljen na osem
sklopov oziroma odsekov. Na območju
vodovoda Nova gora bo na odseku Preska–
Lukovec zgrajena trasa v dolžini 1500
metrov. Na območju vodovoda Sevnica
bo na odseku Log–Orle zgrajena trasa v
dolžini 2500 metrov, urejeno bo tudi novo
prečrpališče Log. Urejena bo povezava med
vodovodom Šentjanž in vodovodom Krmelj,
urejen bo tudi nov vodohran Šentjanž s
prostornino okoli 120 kubičnih metrov. Na
odseku Metni Vrh–Drožanje bo urejena
povezava med vodovodom Zabukovje
in vodooskrbnim sistemom Sevnica, s
povezovalno traso v skupni dolžini 6000
metrov. V dolžini 6500 metrov bo urejena
povezava vodovodov Sevnica–Breg–Loka.
Urejen bo tudi vodovod Handija s traso
dolžine okoli 3000 metrov.

Na vsakega izmed teh vodovodnih sistemov
je priključenih več kot 50 oseb s stalnim
bivališčem oziroma porabo 10 kubičnih
metrov vode na dan, kot taki pa so skladno z
zakonodajo opredeljeni kot javni vodovodni
sistemi. Skladno z Uredbo o pitni vodi
morajo biti takšni sistemi pod zdravstvenim
nadzorom, ki zagotavlja neoporečnost vode.

Projekt lahko spremljate na
spletni strani
www.povezujemo-vodovode.si

naročena objava

Podpora Evropske unije in državnega
proračuna za realizacijo projekta je
2.353.881,65 evrov. Kohezijski sklad za
realizacijo projekta prispeva 2.204.575,97
evrov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo pa 389.042,82 evrov. Občina
Sevnica za projekt prispeva 902.628,30
evrov. Izvajalec gradbenih del podjetja
je podjetje Komunala Sevnica. Vrednost
pogodbenih del je 3.110.616,38 evrov.

Projekt Hidravlične izboljšave v občini
Sevnica bo povezal 11.286 prebivalcev. Na
skupni vodovodni sistem bo priključenih
dodatnih 810 prebivalcev. Od tega bo 406
prebivalcev priključenih na odseku, ki bo
povezal vodovode Sevnica–Breg–Loka.
Na območju Šentjanža se bo na skupni
vodovodni sistem priključilo 130 prebivalcev,
na območju naselja Lukovec 187 prebivalcev,
na območju Pokleka 72 prebivalcev in na
območju Metnega Vrha 15 prebivalcev.

Na javni vodovodni sistem se bodo v sklopu
projekta priključili tudi nekateri vaški
vodovodni sistemi, ki so v domeni krajevnih
skupnosti ali vaških vodovodnih odborov,
zanje pa je Komunala Sevnica do zdaj
izvajala zgolj nadzor nad kakovostjo pitne
vode. To so vodovodni sistemi Lukovec,
Izgradnja vodovodne trase Primštal–Šentjanž,Breg–Šentjur,Okroglice,
na območju Zabukovja. Cirje–Ledina in Razbor–Lisce.

Po priključitvi vodovodnih sistemov na javne
vodne vire in vodovode, zgrajene v sklopu
projekta, bo naštete vodovodne sisteme v
upravljanje prevzela Komunala Sevnica.
Dostop do neoporečne pitne vode mora
biti omogočen slehernemu posamezniku.
K temu cilju stremi tudi Občina Sevnica,
ki skladno s strategijo vodooskrbe v
tesnem sodelovanju s Komunalo Sevnica
kot izvajalcem gospodarske javne službe
preskrbe s pitno vodo stalno spremlja
urejenost vodooskrbnih sistemov na
območju celotne občine. Projekt Hidravlične
izboljšave v občini Sevnica je kot eden večjih
vodooskrbnih projektov v zadnjem obdobju
usmerjen v zagotavljanje nemotene
preskrbe s povezovanjem več vodnih
virov, ki bodo v sinergiji oskrbovali večino
prebivalcev sevniške občine.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

naročena objava

Izgradnja vodovodne trase
na območju Cirja.

Trenutno potekajo dela na odsekih
vodovodnega sistema Zabukovje in Sevnica,
povezovanje vodovodov Šentjanž in Krmelj,
zgradnja vodohrana Šentjanž, dela na
odseku Okroglice–Lisce–Cerje–Dolna v
sklopu gradnje vodovoda Sevnica–Breg–
Loka in na območju vodovoda Log–Orle,
kjer poteka gradnja prečrpališča.

OBVESTILO O PODALJŠANEM ČASU URADNIH UR UPRAVNE ENOTE SEVNICA
Zaradi povečanega števila menjav osebnih dokumentov Upravna enota Sevnica z 28. 3. 2022, začasno
za oddajo vlog za osebne izkaznice, potne liste in vozniška dovoljenja, podaljšuje uradne ure:
Ponedeljek
7.00-12.00 in
13.00-15.00

URADNE URE OD 28. 3. 2022 do 31. 5. 2022
Torek
Sreda
Četrtek
7.00-12.00 in
7.00-12.00 in
8.00-12.00 in
13.00-15.00
13.00-17.00
13.00-15.00
Naročanje ni potrebno.

Petek
7.00-13.00

Uradne ure za pridobitev
osebnih dokumentov
bodo tudi

v soboto, 2. aprila 2022
do 8. do 12. ure.
Upravna enota Sevnica
april 2022
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