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

1. sklop

Novi čistilni napravi in
kanalizacijski sistemi v veliko
pomoč pri ohranjanju čistega okolja
Osnovni namen projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega
polja – I. sklop je bil poskrbeti za bolj čisto in zdravo okolje za ljudi in živali. Tega so se zavedali tudi v vseh štirih Občinah ob
zgornjem toku reke Save, ki so pristopile k izvajanju skupnega projekta – Občinah Radovljica, Jesenice, Bohinj in Žirovnica.
V Jesenicah in Bohinju so projekti poleg gradnje novega kanalizacijskega sistema obsegali še posodobitev in nadgradnjo oz.
novogradnjo čistilnih naprav.
Skupna vrednost upravičenega dela celotnega projekta znaša
15.296.256,22 € brez DDV, projekt pa sofinancirajo Kohezijski
sklad Evropske unije (71 %), Republika Slovenija (13 %) in sodelujoče Občine (16 %).
V nadaljevanju vam predstavljamo aktivnosti, ki so jih ob veliki meri strpnosti in sodelovanja občanov, opravili izvajalci na
posameznih projektih.

Občina Radovljica

V okviru projekta je bilo do konca poletja 2015 zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Begunje v skupni dolžini okrog 5 kilometrov. Gradnja je bila
zahtevna predvsem zaradi poteka trase ob regionalni cesti pa tudi nepredvidljivega terena,
ki je večkrat zahteval spremembo zastavljenega. Z vsemi izzivi se je Gorenjska gradbena družba, d. d., iz Kranja, izvajalec del na
projektu, uspešno spopadala in dela zaključila v začrtanem roku. Ob izgradnji primarnega kanalizacijskega kanala je bila dograjena
tudi sekundarna kanalizacija ter ostali infrastrukturni vodi. Naselje Begunje je po koncu projekta povezano z že izgrajenim kanalizacijskim omrežjem v skupen sistem, odpadne vode pa ne
morejo več neočiščene prehajati v površinske odvodnike ali
v podtalnico.

Občina Jesenice

V občini Jesenice je projekt obsegal tako gradnjo kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle kot posodobitev in nadgradnjo centralne
čistilne naprave na Slovenskem
Javorniku. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini slabih 6 kilometrov skozi naselje Podmežakla vse do čistilne
naprave se je zaključila v spomladanskih mesecih letošnjega leta. Rekonstrukcija centralne čistilne naprave se je zaradi težav z visokim nivojem podtalnice podaljšala v leto 2015.
Dela so bila zaključena ob koncu letošnjega poletja, trenutno

pa poteka poskusno obdobje, v katerem se izvajajo meritve delovanja. Centralna čistilna naprava zagotavlja čiščenje odpadne vode za večino območja občine Jesenice in tudi za del občine Kranjska Gora.

Občina Bohinj

Nova Centralna čistilna naprava v Bohinjski
Bistrici je nadomestila staro, odsluženo čistilno napravo ob Bohinjskem jezeru ter odsluženo čistilno napravo v Bohinjski Bistrici
in danes z že optimalnimi rezultati omogoča biološko čiščenje odpadnih komunalnih
voda. Gradbena dela na njej so se zaključila
v začetku leta 2015, trenutno poteka poskusno obratovanje. Poleg čistilne naprave so v
občini Bohinj v okviru istega projekta zgradili tudi novo kanalizacijsko omrežje (dobrih 6 kilometrov povezovalnega kanala od Ribčevega Laza do Centralne čistilne
naprave Bohinjska Bistrica) ter štiri nova črpališča, rekonstruirali že obstoječega ter zgradili nekaj več kot 500 metrov kanalizacijskega omrežja v naselju Bohinjska Bistrica.

Občina Žirovnica

V občini Žirovnica so se dela pričela že v
maju 2013 in se zaključila v poznem poletju 2015. Poleg nekaj manj kot 8 kilometrov
novega kanalizacijskega omrežja je bilo
dograjenega tudi nekaj več kot 3 kilometre
povezovalnega voda, ki bo iz vključenih naselij odvajal odpadno vodo na čistilno napravo v Radovljico. V ta namen so dogradili
tudi lokalno črpališče, ki odpadno vodo usmerja do čistilne naprave.

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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