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Povezujemo vodovode – 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 Sevnica, ki je na
levem bregu.
dovoda 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.
Trenutno potekajo dela na odsekih vodovodov Sevnica–Nova gora,
prečrpališča Log, vodovoda Zabukovje–Sevnica in vodohrana Šentjanž. V teku so tudi dela na odseku Okroglice–Lisca–Cerje–Dolna, kjer
prav tako poteka izgradnja vodohrana.

naročena objava

Zanesljiva preskrba s kakovostno pitno vodo bo urejena z investicijami na posameznih odsekih oziroma vodovodnih sistemih. Hkrati bo
urejena tudi ustrezna zaščita vodnih virov pred vplivi onesnaževanja
na stroškovno, tehnično in okoljsko učinkovit način.

Postavitev novega hidranta
Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica bo povezal 11.286 prebivalcev. Na skupni vodovodni sistem bo priključenih dodatnih 810
uporabnikov vodovoda.
Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je kot eden večjih vodopreskrbnih projektov v zadnjem obdobju usmerjen v zagotavljanje nemotene oskrbe s čisto pitno vodo. Kljub temu da je sevniška občina bogata z vodnimi viri, pa je tveganje podnebnih sprememb, ki
povzročajo nepredvidljive vremenske razmere in onesnaževanja, prisotno. Občina Sevnica skladno s strategijo vodooskrbe v tesnem sodelovanju s Komunalo Sevnica kot izvajalcem gospodarske javne službe
zmanjšuje to tveganje in tako omogoča dostop do neoporečne vode
prebivalcem in obiskovalcem občine.

Ureditev raztežilnika
Projekt je podprt s sredstvi Evropske unije in državnega proračuna. Kohezijski sklad za realizacijo projekta prispeva 2.204.575,97 evra, Ministrstvo za okolje in prostor pa 389.042,82 evra. Občina Sevnica za projekt
prispeva 902.628,30 evra. Izvajalec gradbenih del je podjetje Komunala Sevnica. Vrednost pogodbenih del je 3.110.616,38 evra.
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 vo-

Polaganje cevovodov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica.

