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Sporočilo za javnost 

Konec meseca marca lani so župani treh občin v Spodnji Savinjski dolini podpisali
pogodbo z izvajalci o pričetku del na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Savinje  – Občine Braslovče,  Polzela  in  Žalec.  Celotna operacija  je  vredna
1.050.578,06 EUR in je sofinancirana s strani Republike Slovenije v višini 89.671,34
EUR  in  Evropskega  sklada  za  regionalni  razvoj,  ki  bo  primaknil  358.685.33  EUR.
Namen  naložbe  je  izgradnja  komunalne  infrastrukture  za  odvajanje  in  čiščenje
odpadne vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Spomladi letos so z deli
že končali v Občini Braslovče, nosilki projekta in na Polzeli.  V začetku oktobra pa so z
deli nadaljevali v tretjem sklopu, ki poteka v Občini Žalec. Izbran izvajalec za območje
žalske občine, podjetje Tegar d.o.o. v Šempetru gradi kanalizacijski vod v dolžini okoli
700 metrov. Zgrajeno pa bo tudi črpališče. Z deli bodo končali v mesecu novembru.
Tako bosta  v sklopu celotnega projekta zgrajeni  dve črpališči  ter  skoraj  tri  in  pol
kilometre  kanalizacijskega  omrežja,  ki  bo  povezano  z  že  obstoječo  komunalno
infrastrukturo,  ki  je  speljana  vse  do  centralne  čistilne  naprave  v  Kasazah.  Na
kanalizacijski  sistem  bo  tako  priključenih  večje  število  gospodinjstev,  kar  pomeni
nekaj več kot 240 občank in občanov. 
Operacija Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče,
Polzela  in  Žalec  je  dokaz  odličnega  sodelovanja  in  povezovanja  občin  v  Spodnji
Savinjski dolini.

Video: https://youtu.be/9VyabojhXYo 

Dodatne informacije:
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