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

1. sklop

Poleg kanalizacije položeni tudi
drugi infrastrukturni vodi
Z asfaltiranjem še zadnjih odsekov cest v jugovzhodnem delu naselja Žirovnica se v občini Žirovnica v mesecu septembru
zaključujejo dela na terenu pri gradnji kanalizacijskega omrežja. Aktivnosti so del projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop. Kot je znano, gre za skupen projekt štirih
gorenjskih občin, poleg naše v njem sodelujejo še Občina Radovljica, Občina Bohinj in Občina Jesenice.
V občini Žirovnica smo sočasno z gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja - skupno smo na novo zgradili nekaj
manj kot 12 kilometrov novega omrežja v naseljih Žirovnica,
Moste, Selo in Zabreznica - obnovili tudi obstoječe vodovodno omrežje, omrežje javne razsvetljave in ceste, po katerih je
potekala gradnja in obnova infrastrukture skupaj z ureditvijo
odvodnjavanja meteornih vod.
Projekt izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica je bil sicer razdeljen na naslednje tri faze: Faza 3:
naselji Zabreznica in Selo; Faza 4: povezovalni kanal od obrtno poslovne cone Žirovnica do naselja Selo; Faza 5: naselji
Žirovnica in Moste. Gradnjo Faze 3 in Faze 4 smo že uspešno zaključili in za zgrajeno pridobili uporabni dovoljenji, do
zaključka projekta pa moramo pridobiti še uporabno dovoljenje za Fazo 5 – za naselji Žirovnica in Moste. Formalno se bo
projekt vseh štirih občin sicer zaključil konec letošnjega leta.
Priprava ulice za asfaltiranje v Žirovnici

Gradnja kanalizacije v Žirovnici

Naročnik oglasa Frontal d.o.o.

Zadovoljni smo tudi z izvajalci del na projektu – izvajalec gradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja je Vodnogospodarsko
podjetje, d. d., Kranj, s podizvajalcema Gorenjska gradbena
družba, d. d., Kranj, ter Mapri Proasfalt, d. o. o., Ljubljana, s
katerimi smo ves čas odlično sodelovali.
Poleg vseh prednosti, ki jih za krajane prinašata opremljenost
z novim kanalizacijskim omrežjem in obnova ostale občinske
infrastrukture, smo zadovoljni tudi, da so se našemu vabilu
k sodelovanju odzvali tudi ponudniki nekaterih drugih storitev. Hkrati so bila namreč dograjena tudi telekomunikacijsko,
elekt ro in plinovodno omrežje. Takšno sodelovanje je seveda
v interesu tako ponudnikov storitev kot uporabnikov, torej občanov, saj izboljšuje infrastrukturno opremljenost naših krajev, hkrati pa zmanjšuje stroške in neprijetnosti, ki jih prinašajo večkratna gradbena dela v bivalnem okolju.

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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