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

1. sklop

v'

V občini Zirovnica se dela
bližajo koncu
V občini Žirovnica smo z deli na delu projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja - 1.sklop pohiteli, saj smo svoj del projekta začeli izvajati prvi, že meseca maja leta 2013, počasi
pa ga že peljemo proti koncu. Verjamemo, da smo tega veseli tako vi, občani, kot mi, ki smo tako ali drugače del njegovega
izvajanja.
Gre za pomemben projekt za našo občino. tudi zato. ker e
naša občina nahaja na vodovarstvenem območju. urejena infrastruktura pa je tudi sicer eden od temeljnih pogojev za
kakovostno bivanje ljudi. Cilj aktivno ti. ki potekajo v naši
občini, je izgrajeno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Žirovnica (ID 16497). Skupaj bo zgrajenega IU85 metrov
kanalizacijskega omrežja, od česar bo 3.316 metrov povezovalnega voda, 7.869 metrov pa bo kanalizacijskega omrežja v
naseljih Žirovnica, Moste, Selo in Zabreznica. Omenjeni povezovalni vod bo odpadne vode iz navedenih naselij odvajal na
čistilno napravo Radovljica.
Kanalizacija v naši občini je zasnovana tako, da v čim večji
meri odvaja odpadne vode gravitacijsko oz. kjer to ni mogoče
preko lokalnih črpališč do zbirnih kanalov.
Do danes smo v naši občini opravili že kar 65 % zadanega
(izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Zabreznica in
Selo ter v delu naselij Žirovnica in Moste ter izgradnja povezovalnega kanala od obrtno poslovne cone Žirovnica do Sela),
do konca projekta nas tako čaka le še izgradnja kanalizacijskega omrežja v delu naselja Žirovnica in v delu naselja Moste.

Projekt izgradnje kanalizacije v občini Žirovnica je sicer del
skupnega projekta Občin Radovljica, Žirovnica, Jesenice in
Bohinj, ki ga sestavljajo še podprojekti: izgradnja kanalizacije Begunje v občini Radovljica, izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini
Jesenice in izgradnja kanalizacije ter centralne čistilne naprave v občini Bohinj. Celoten projekt bo zaključen do konca leta
2015.
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 vaše vsakodnevne
aktivnosti, vendar se tovrstnim motnjam žal ne moremo izogniti, jih pa poskušamo zmanjšati na najmanjšo možno mero.
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