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

1. sklop

V občini Jesenice se izvajata
dva podprojekta hkrati

Prav tako kot v ostalih treh občinah, ki sodelujejo v skupnem projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop – Občinah Radovljica, Žirovnica in Bohinj – smo se tudi
na Občini Jesenice resno in z vso zagnanostjo lotili izvajanja svojega dela skupnega projekta. V naši občini se v njegovem
okviru izvajata kar dva podprojekta: izgradnja kanalizacije Podmežakla in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne
naprave v občini Jesenice, na Slovenskem Javorniku.
Obstoječi čistilni napravi bo v okviru projekta dodana novogradnja biološke stopnje, obnovljene bodo grablje, peskolov
pa bo prilagojen novim zahtevam. Na čistilno napravo bo v
prihodnje priključen velik del občine Jesenice pa tudi del
občine Kranjska Gora.
Poleg centralne čistilne naprave bo zgrajenega tudi 5.983
metrov kanalizacijskega omrežja, ki bo potekalo skozi naselje Podmežakla do CČN Jesenice, vključevalo pa bo 5.584
metrov gravitacijskega in 399 metrov tlačnega voda. Fekalna
kanalizacija je razdeljena na primarni vod in sekundarne

vode. Fekalna kanalizacija je praktično izvedena, trenutno
urejamo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljena. Pričakujemo, da ga bomo pridobili še v letu 2014.
Kljub začetnim težavam z nivojem podtalnice in črpanjem
ter z žlindro v obstoječih nasipih, ki so povzročile kar nekaj zamude pri gradnji centralne čistilne naprave, dela zdaj
tako pri centralni čistilni napravi kot pri gradnji kanalizacije potekajo po zastavljenih načrtih, s tem da se skrajšuje
doba poskusnega obratovanja čistilne naprave. Trenutno so
tako izvedena gradbena dela na obeh sekundarnih usedalnikih in varovanje gradbene jame s pilotno steno za strojnico ter aeracijski bazen, izvajajo se črpalni jaški za znižanje
podtalnice za potrebe izgradnje strojnice in aeracijskega
bazena.

Priprave za izvedbo črpalnih jaškov
Če ne bo prišlo do nepredvidenih zapletov, bo gradnja zaključena po načrtu, torej do konca leta 2015, enako pa velja
tudi za celoten skupni projekt.
Ob tej priložnosti bi se vam znova želeli zahvaliti za vaše
potrpljenje in pripravljenost na sodelovanje. Zavedamo se,
da gradnja v takšnem obsegu močno vpliva na vsakodnevne
aktivnosti na območjih gradnje, vendar se tovrstnim motnjam žal ne moremo izogniti, jih pa poskušamo zmanjšati
na najmanjšo možno mero.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Sekundarna usedalnika

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«

Naročnik oglasa Frontal d.o.o.
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