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OBČINI MAKOLE IN POLJČANE PODPISALI POGODBI ZA IZVEDBO IN
NADZOR PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE
Z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje do
kakovostne pitne vode
Poljčane, 25. julij 2013 - Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje, 3. Sklop
(Makole, Poljčane) je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne
pitne vode na tem območju. Projekt se bo izvajal v dveh občinah Makole in Poljčane.
Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje znaša 6.591.342,66
evrov in ga delno financira Republika Slovenija (710.080,64 evrov), delno Kohezijski sklad
Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«,
prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo« (4.023.790,32 evrov), delno pa bodo stroške
pokrili iz občinskih proračunov obeh občin (1.857.471,70 evrov). Po investiciji je
predvidena boljša oskrba s pitno vodo za že do sedaj vključene porabnike ter za nove
uporabnike. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje se bo predvidoma zaključil
konec leta 2015.
Kot sta na današnji novinarski konferenci poudarila župana Občine Makole, Alojz Gorčenko
in Občine Poljčane, Stanislav Kovačič, bo projekt neposredno vplival in učinkoval na
kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost nepremičnin,
estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno
vplivalo na razvoj območja v tem delu Slovenije.
Osnovni cilj investicije je z izgradnjo ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno
vodo izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na
omenjenem območju, tako za obstoječe kakor tudi nove uporabnike na eni strani prav tako
pa cenovno sprejemljivo oskrbo.
Vodooskrbna sistema v občinah Makole in Poljčane zaradi neustreznih cevovodov, stalnih
okvar, premajhne propustnosti za dovod zadostnih količin pitne vode ob ustreznih
standardih količin, kakovosti in ustreznih tlakov nista več ustrezna. V okviru projekta bo
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zagotovljena zanesljiva oskrba z neoporečno pitno vodo za obstoječe že priključene
prebivalce in vključitev novih prebivalcev v vodooskrbni sistem, skupno za ca 10.000
prebivalcev. Projekt bo obsegal nadgradnjo posameznih delov vodooskrbnega sistema v vseh
naseljih občine Makole in Poljčane in navezavo obeh vodovodnih sistemov v vodovodni
sistem v občini Slovenska Bistrica.
Projekt obsega nadgradnjo posameznih delov vodooskrbnega sistema in navezavo obeh
vodovodnih sistemov v vodovodni sistem v občini Slovenska Bistrica zato, da bo funkcioniral
kot celota. V nov vodovodni sistem se bodo združili sistemi Studenice-Poljčane, Dežno,
Dolina Ložnice-Makole in Slovenska Bistrica-Šikole.
Izgradnja cevovodov Dolina Ložnice (most čez potok Ložnica) – VH Gaj, Globoko – VH Gaj,
Črpališče Studenice – VH Poljčane, Črpališče Poljčane – Globoko in VH Poljčane – VH
Stanovsko so bistvenega pomena za javno vodovodno omrežje vseh treh občin. Cevovod
omogoča oskrbo s pitno vodo več kot 10.000 prebivalcem v občinah Makole, Poljčane in JV
delu občine Slovenska Bistrica. Z izgradnjo novega cevovoda se bodo znižali stroški
vzdrževanja, okvare se bodo zmanjšale, z njimi pa prekinitve dobave vode v javno
vodovodno omrežje občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.
Z izvedbo projekta bo izpolnjen cilj razvojne prioritete Varstva okolja po Operativnem
programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, saj se bo
zagotovila bolj zanesljiva oskrba s pitno vodo. Vodovodni sistem se bo z izvedbo projekta
rehabilitiral in hidravlično izboljšal. Zagotovljena bo ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno
vodo. Prav tako se bo dolgoročno izboljšalo zagotavljanje pitne vode na sistemu v občinah
Makole in Poljčane.
Celoten projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje je ocenjen na 6.591.342,66 evrov in
bo predvidoma zaključen do konca leta 2015. Upravljanje sistema za oskrbo s pitno vodo pa
bosta prevzeli dve komunalni podjetji in sicer OKP Rogaška Slatina d.o.o. za območje občine
Poljčane in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za območje občine Makole.
Novinarski konferenci je sledil slavnostni podpis pogodbe z izvajalcem del Esotech d.d.
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