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Sevnica, 28. september 2021 



FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA 
 

Občina Sevnica je uspešno pridobila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

v porečju spodnje Save – občina Sevnica«. Gre za enega od treh projektov v okviru Dogovora za razvoj 

regije Posavje.  

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 

2014–2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 

»Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev 

potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje 

emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 

 

Prispevek Evropske unije in Republike Slovenije znaša 547.847,78 evrov, in sicer: 

 podpora Evropske unije 465.670,61 evrov (85 %) in 

 nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 82.177,17 evrov (15 %). 

Finančni prispevek Občina Sevnica iz občinskega proračuna znaša 98.129,50 evrov. 

 

Izvajalec:    Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica  

Vrednost pogodbenih del: 654.977.28 evrov brez DDV oziroma 799.072,28 z DDV.  

 

 

ČASOVNICA PROJEKTA 
 

Do konca leta 2019 Zagotovitev zemljišč za izvedbo projekta 
 

Januar 2020 Izdano gradbeno dovoljenje 
 

14. 7. 2021 Potrditev projekta s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko  
 

10. 8  2021 Objava javnega naročila za izbor izvajalca del  
 

28. 9. 2021 Podpis pogodbe z izvajalcem  
 

Oktober 2021 Predviden pričetek pripravljalnih  del 
 

November 2021 Predviden pričetek del 
 

30. 6. 2023 Zaključek del 

 



CILJI IN VSEBINA PROJEKTA 

Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer še ni urejena javna gospodarska 
infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in v sklopu katerih bo mogoče priključiti 
dodatne enote na sistem. 

Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično 
izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo 
sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči. 

V okviru investicije se bodo dela izvajala v Sevnici na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na 
Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo. 

 

 
Obrtna cona na Planinski ulici 

Oznaka kanala  Notranji premer 
cevi  ø (mm)  

Dolžina 
(m)  

Opomba  

1 K38 - 'kanal Planinska - obrtna 
cona' 

231,2 589,83 Nova fekalna kanalizacija za 
objekte Metni vrh 33, 34, 41, 
43 in 44 ter Planinska cesta 
56, 58, 60 in 62. 

 

  



 

Ribniki 

 
Oznaka kanala  Notranji premer 

cevi  ø (mm)  
Dolžina (m)  Opomba  

2 K2 - 'kanal 2 Ribniki' 300  99,67  Nova fekalna kanalizacija za objekte 
Ribniki 79 in 82. 

3 K16 - 'kanal 3 
Bohorska' 

300 258,54 Rekonstrukcija mešanega kanala po 
južnem delu Bohorske ulice. 

 

  

  



Kvedrova ulica 

 

Oznaka kanala  Notranji premer 
cevi  ø (mm)  

Dolžina (m)  Opomba  

10 K21 - 'kanal 1 Kvedrova 
cesta'  

231,2  
 

99,67  Nova fekalna kanalizacija (skupaj s 
črpališčem 
Č1 in tlačnim vodom) za objekte 
Kvedrova 39, 
41, 42, 45, 46, 49 in 50 

11 K22 - 'kanal 2 Kvedrova 
cesta' 

232,8 78,08 

12 K23 - 'tlačni kanal 
Kvedrova cesta' 

79,2  
 

98,42  
 

13 K24 - 'tlačni kanal 
heroja Maroka'  

79,2  
 

26,66  
 

Novo črpališče Č2 s tlačnim vodom 
za objekte Kvedrova 35 in 36 ter 
heroja Maroka 18 

 

  

 

 

  



Drožanjska ulica (pod gradom) in Pod Vrtačo 

 

Oznaka kanala  Notranji premer 
cevi  ø (mm)  

Dolžina 
(m)  

Opomba  

19 K37 - 'kanal Drožanjska - 
nad klavnico'  

231,2  120,89  Nova fekalna kanalizacija za objekt 
Cesta na grad 16 

20 K32 - 'kanal 1 Pod 
Vrtačo'  
 

500  
470,8  

178,95  Nova fekalna kanalizacija Pod 
Vrtačo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGLED DRUGIH NAČRTOVANIH INVESTICIJ NA PODROČJU 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA OBMOČJU OBČINE 

 

- Pridobivanje gradbenega dovoljenja za projekt Kanalizacija za odvod komunalne 

odpadne vode na območju naselja Krmelj (faza pridobivanja mnenj; za čistilno napravo 

Krmelj je gradbeno dovoljenje že pridobljeno); 

 

- Pridobivanje gradbenega dovoljenja za projekt Kanalizacija in rastlinska čistilna naprava 

Loka (faza pridobivanja mnenj); 

 

- Pridobivanje gradbenega dovoljenja za projekt Kanalizacija rastlinska čistilna naprava  

Blanca (faza pridobivanja mnenj); 

 

- Kanalizacija in rastlinska čistilna naprava Šentjanž (faza IDZ – variantne rešitve). 

 

V pripravi je tudi nov Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na 

območju občine Sevnica. 
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