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VODOVOD SVETI DUH NA OSTREM VRHU 

Prijavitelj operacije: Občina Selnica ob Dravi 

Partnerji: Bukovec Matjaž, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Vrednost operacije: 31.298,89 € z DDV 

Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 25.561,81 € 

Izvedba operacije: maj 2020– julij 2020 

Ozadje operacije 

 
Občina Selnica ob Dravi je na področju varovanja voda in zagotavljanja ustrezne 
kakovosti pitne vode na območju Sv. Duha na Ostrem vrhu v letu 2020 zaključila s 
1. fazo ureditve vodnega zajetja. Lokalni vodovod sestavlja vodno zajetje s 
črpališčem, vodohran in vodovodno omrežje, preko katerega se napaja 15 
gospodinjstev (cca 50 prebivalcev), podružnična šola, ki vključuje vrtec, predšolsko 
in šolsko vzgojo do 5 razreda. Prav tako se iz istega vodnega vira napajata še dve 
gostišči, kulturni dom, župnišče, tri kmetije in objekt na mejnem prehodu.  
 
Projekt z naslovom »Vodovod Sveti Duhu na Ostrem vrhu«, je bil uspešno prijavljen 
na javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Drava v okviru sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje. V sklopu izvedenega projekta je bilo urejeno vodno 
zajetje 

Cilji operacije 

 
- Zagotoviti varno in dolgoročno oskrbo s pitno vodo na območju Sv. Duha na 

Ostrem vrhu, 
- vzpostavitev ustrezne kakovosti vode, 
- ustrezna zaščita obstoječega vira  s sanacijo vodovarstvenega območja, ki 

vključuje tudi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
- odprava pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih, 
- vzpostaviti ustrezno upravljanje  vodovodnega sistema, ki bo ustrezala 

sodobnim standardom in zahtevam, 
- izboljšati pogoje za življenje v lokalnem okolju, 
- ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih 

virov, 
- spodbuditi razvoj turistične ponudbe in človeške potenciale za nova delovna 

mesta, 
- ozavestiti vse vključene skupine, ki bodo deležne rezultatov projekta o 

pomenu in zaščiti naravnih pitnih virov vode. 
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Aktivnosti operacije 

 
- Izdelava in sprejetje dokumenta identifikacije in projekta za izvedbo, 
- regulacija vodotoka, 
- ureditev odvodnjavanja padavinske vode, 
- položitev cevnega prepusta, 
- ograditev zajetja. 

 

Rezultati operacije 

 
- Zaščita pred neposrednim dostopom do vodnega vira, 
- ureditev odvodnjavanja padavinskih voda in ustrezna zaščita vodnega vira, 
- obvestilo javnosti o izvedbi projekta. 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 Stanje pred izvedbo projekta 
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Slika 2 Stanje po izvedbi projekta 


