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Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območjI:! Kranjskega in Sorškega polja

Dela 'na centralni čistilni napravi Jesenice
kljub začetnim težavam dobro napredujejo
,
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Dela na centralni čistilni napravi Jesenice na Slovenskem Javorniku so v teh mesecih v polnem teku, Trenutno se zaključujejO
gradbena dela (zgrajena sta sekundarna usedalnika, objekt strojnice in pralnice peska ter bazen za predčiščenje), izvajajo pa
se tudi strojna dela (montaža opreme v strojnici in sekundarnih bazenih), urejajo se podzemne cevovodne povezave in interno
hidrantno omrežje, V začetku meseca je izvajalec začel s sanacijski mi deli na območju vstopnega črpališča, pri čemer bodo
izvedli gradbeno sanacijo betonov, demontažo in ponovno montažo Arhimedovih črpalk ter demontažo in ponovno montažo
avtomatskih grabelj,
Obstoječi čistilni napravi bo v okviru projekta sicer dodana
novogradnja biološke stopnje, obnovljene bodo grabIje, peskolov pa bo prilagojen novim zahtevam. Na čistilno napravo bo na novo priključeno območje Podmežakle, na katerem
smo v sklopu istega projekta zgradili tudi slabih šest kilometrov novega kanalizacijskega omrežja. Zanj smo v začetku letošnjega leta že pridobili tudi uporabno dovoljenje, kar
pomeni, da gosj!lodinjstvaŽe lah~o urejajo svoje priključke.
Za dve tFe'tjin,ivs~h 'Objektovje tudi že bilo izdano soglas- .
je za priključitev.
Ob začetku izvajanja del na centralni. čistilni napravi
Jesenice na Slovenskem Javorniku smo se nepričakovano
srečali z mnogimi zapleti, v prvi vrsti z visokim nivojem
podtalnice in posledičnim črpanjem ter z žlindro v obstoječih nasipih. Vse nastale težave so s seboj prinesle neljubo
zamudo pri izvajanju projektnih aktivnosti. Z veliko truda
izvajalcev projektantov in nenazadnje .nas kot naročnikov
nam je zaplete uspelo premagati in dela uspešno peljemo
naprej.
Projekt Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja
- 1. sklop sofinancirajo Kohezijski sklad Evropske unije,
Republika Slovenija in sodelujoče občine.
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OPERACIJO DELNO FINANCIRA
REPuBUKASLOVENIJA

OPERACIJO DElNO FINANCIRA EvROPsKA UNIJA
Kobezjjs~ s~ad '

za obdobje 2007-2013,
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Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
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razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voca-,

prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voc«
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