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GRADNJA 

KANALIZACIJE    
Tekst: Vesna Poteko, foto: Matej Gorišek 

Podjetje VOC Celje, d. o. o. je z 

izvajanjem projekta  "Odvajanje 

in čiščenje komunalnih odpadnih 

voda v porečju Savinje" začelo 

junija. 

 
Projekt vključuje gradnjo 
kanalizacijskega omrežja v občinah 
Celje, Štore in Vojnik, ki se izvaja 
v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, 
prednostne naložbe 6.1 "Vlaganje 
v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
okoljske zakonodaje Unije ter 
zadovoljitev potreb po naložbah, 
ki jih opredelijo države članice in 
ki presegajo te zahteve – Specifični 
cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode 
zaradi izgradnje infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda". V Občini Vojnik 
je vrednost projektov z DDV 
814.342,00 EUR. 

Sklop št. 8: Občina Vojnik – 
aglomeracija ID 16500 Vojnik 
zajema štiri podprojekte: 
Kanalizacija Arclin pri Elektro 
Vojnik, Kanalizacija aglomeracije 
Vojnik, Fekalni kanal desni breg ob 
Hudinji in Komunalna oprema na 
območju OPPN Žgajner.

Izvedba projekta se je začela z 
izgradnjo kanalov na projektu 
Aglomeracija Vojnik na odsekih 
Pot na Dobrotin in Cesta Talcev. 
V nadaljevanju je načrtovana 
izgradnja na območju OPPN 
Žgajner in kanalizacija Arclin in 
Desni breg Hudinje. Vsi občani so 
ali pa še bodo dobili obvestilo o 
gradnji in bodo tako pravočasno 
obveščeni, kdaj se bodo dela 
izvajala na njihovih zemljiščih.

V okviru upravičenih ukrepov so 
upravičeni stroški predmetnega 
projekta, kot jih opredeljujejo 
Navodila organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 ter povabilo 
Dogovora za razvoj regij. Stroški 
in izdatki so upravičeni, če so s 
projektom neposredno povezani, 
so potrebni za njeno izvajanje in so 
v skladu s cilji projekta. Stroški in 
izdatki morajo dejansko nastati, in 
sicer za opravljena dela, dobavljeno 
blago in opravljene storitve ter 
so priznani v skladu s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. Stroški, ki 
imajo značaj upravičenih stroškov, 
so: investicije v opredmetena 
osnovna sredstva – gradbeno-
obrtniška in investicijsko 
vzdrževalna dela, napeljave, 
oprema, investicijski nadzor, 
obveščanje javnosti. 

Upamo, da bomo z izvedbo projekta 
nadaljevali uspešno ter omogočili 
čim večjo vključenost stanovanjskih 
objektov na kanalizacijsko omrežje. 
V času izgradnje vljudno prosimo 
občane k strpnosti in razumevanju, 
saj stremimo k cilju, da naše okolje 
ustvarimo čim bolj čisto in varno. 
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