Tabor, 8.10.2015

IZJAVA ZA JAVNOST
ob zaključku projekta »Obnova transportnega vodovoda Tabor – Prebold – Braslovče«
Braslovče, četrtek, 8.10.2015 – V času od aprila 2014 do septembra 2015 je na območju občin Braslovče,
Prebold in Tabor potekala obnova transportnega vodovoda, s katero so omenjene občine obnovile
7.814,00 m dotrajanega vodovodnega sistema.
Opis investicije: Splošni cilj projekta je izboljšanje stanja vodooskrbe z zdravo, neoporečno pitno vodo,
zvišanje kvalitete bivanje ter skrb za okolje od zajetja Tonetov izvir v Občini Tabor do naselja Kaplja vas v
Občini Prebold.
V okviru projekta je šlo za obnovo obstoječega transportnega vodovoda, kar je pomenilo, da pri uspešni
prijavi za sofinancerska sredstva preko 8. javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij, ni bilo
potrebno pridobiti oz. predložiti gradbenega dovoljenja. Tako je bil celoten postopek precej poenostavljen,
zaradi poznega prejetja Sklepa o sofinanciranju in Pogodbe o sofinanciranju, se je z dejanskimi deli pričelo
šele v oktobru 2014 in zaključilo v septembru 2015.
Izvajalci, ki so bili izbrani v skladu z Zakonom o javnem naročanju izbrana, so bili:
1.
2.
3.
4.

gradbena dela – HIDROPLANUM, d.o.o.;
izdelava investicijske dokumentacija – RC INŽENIRINGI, d.o.o.
nadzor nad gradbenimi deli – PARITET, d.o.o.
vodenje in koordinacija projekta – RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA ŽALEC, GIZ

Celotna vrednost operacije znaša 861.090,56 EUR (brez DDV), po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo je prispevek Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 705.088,57 EUR, kar predstavlja
dobrih 80 % celotne investicije brez DDV.
Financiranje med občinami – partnericami pri projektu je bilo razdeljeno po ključu Pogodbe o ureditvi
lastništva, upravljanja in vzdrževanja dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi (z dne 23.4.2014) v
višini:
- Občina Braslovče: naselja Grajska vas, Gomilsko, Šmatevž, Šentrupert in Trnava; 29,00 %,
- Občina Prebold: naselja Kaplja vas, Dolenja vas, Prebold in Latkova vas; 55,00 %,
- Občina Tabor: naselja Loke, Tabor in Ojstriška vas; 16,00 %.
Skupaj je bilo v okviru projekta v obdobju 2014-2015 obnovljenih okoli 8 km dotrajanih salonitnih cevi, ki so
bile zamenjane s cevmi z nodularne litine. Predvideno število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim
vodovodnim sistemom do leta 2017 je 4.669 (Tabor: 779, Braslovče: 1.221, Prebold: 2.669).

Občine Braslovče, Prebold in Tabor si skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Žalec, d.o.o. prizadevajo za čim
večjo kakovost življenja prebivalcev Spodnje Savinjske doline, zato se vsi zavedamo in veselimo glavnih
rezultatov, ki jih bo imela investicija:







ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja,
zaščita zdravja ljudi, saj ne bo več prihajalo do onesnaževanja vode v ceveh,
preudarno in racionalno izkoriščanje naravnih virov,
trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in zmanjšanje porabe neobnovljivih virov energije,
izboljšanje kakovosti okolja v naseljih,
izboljšanje kakovosti okolja in urbanih območij z izboljšanjem življenjskih pogojev na območju
občin.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, za obdobje
2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
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