Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja

1. sklop

Na centralni čistilni napravi Jesenice
opravljen tehnični pregled
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop
se tudi v naši občini počasi bliža koncu. V njegovem okviru smo že pred meseci zaključili gradnjo kanalizacijskega sistema
Podmežakla in zanj pridobili uporabno dovoljenje, v teh mesecih pa so naše aktivnosti osredotočene na centralno čistilno
napravo Jesenice.

Naročnik oglasa Frontal d.o.o.

Gradbena dela so že zaključena, 22. septembra 2015 je bil
izveden še tehnični pregled s strani Ministrstva za okolje
in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja.
Pri projektu izvedenih del (PID), dokazilih o zanesljivosti
objekta in navodilih za vzdrževanje in obratovanje so bile
ugotovljene manjše pomanjkljivosti, ki jih bomo odpravili
predvidoma v enem mesecu. Pomanjkljivosti je treba v skladu z odločbo in za izdajo odločbe o poskusnem obratovanju sicer odpraviti v roku dveh mesecev, ostale pripombe pa
morajo biti odpravljene do konca poskusnega obratovanja.
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Poskusno obratovanje čistilne naprave bo trajalo 12 mesecev oz. je lahko v primeru, da bodo rezultati merjenj ustrezni, krajše. Po uspešnem zaključku bo čistilna naprava dobila tudi uporabno dovoljenje.
Obstoječi čistilni napravi smo v okviru projekta dodali novogradnjo biološke stopnje, obnovljene so bile grablje, peskolov pa prilagojen novim zahtevam. Na čistilno napravo
bo na novo priključeno prej omenjeno območje Podmežakle
z novim kanalizacijskim sistemom. Prepričani smo, da nova
kanalizacija in nadgradnja ter rekonstrukcija čistilne naprave za našo Občino, predvsem pa za občane pomenijo pomembno infrastrukturna pridobitev, katere rezultat bodo
čistejše okolje in vode na našem območju.
Projekt Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop sofinancirajo Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija in sodelujoče občine, poleg Občine
Jesenice še Občine Radovljica, Žirovnica in Bohinj.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«,
prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«
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