Na centralni čistilni napravi Jesenice so ob pričetku gradnje nastale težave z nivojem podtalnice in črpanjem ter z žlindro v obstoječih nasipih, kar je povzročilo časovni zamik izvajanja del. Z deli nadaljujemo v skladu z zastavljenimi načrti.

Projekt št. 3: Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Bohinj
V okviru projekta bomo izgradili centralno čistilno napravo Bohinjska Bistrica s kapaciteto 9.350 PE. Gre za čistilno napravo z biološkim čiščenjem po tehnologiji visokozmogljivega SBR sistema. Poleg CČN Bohinjska Bistrica bo izgrajenega tudi 7.084 m kanalizacijskega omrežja, in sicer:
• 6.550 m povezovalnega kanala, ki bo potekal iz Ribčevega Laza do CČN Bohinjska
Bistrica in na ta način odvedel odpadne vode iz aglomeracij Stara Fužina (ID 3391) in
Ukanc (ID 3395) ter na katerega bodo neposredno priključeni uporabniki iz aglomeracij
Savica (ID 3402), Kamnje (ID 3403) ter delno uporabniki iz naselij Ribčev Laz, Polje
in Laški Rovt. V aglomeracijah Stara Fužina in Ukanc ter v delu naselja Ribčev Laz je
sekundarna kanalizacija že zgrajena, ni pa povezovalnega voda. Na povezovalnem kanalu so predvidena štiri črpališča in rekonstrukcija enega že obstoječega črpališča v
Ribčevem Lazu. Glede na konfiguracijo terena je predvidena gradnja deloma tlačnega
kanala s črpališči, deloma pa gradnja gravitacijskega kanala.
• 534 m kanalizacijskega omrežja v naselju Bohinjska Bistrica, ki sodi v aglomeracijo
Bohinjska Bistrica (ID 3414).
Od celotnega 7.084 m kanalizacijskega sistema je 2.926 m tlačnega kanala in 4.158 m
gravitacijskega kanala.
Trenutno se v Bohinjski Bistrici gradi centralna čistilna naprava. Na Grajski ulici se
poleg kanalizacije obnavlja oporni zid pri
Grogorcu in obnavlja vodovod. Na trasi povezovalnega kanala Ribčev laz – Bohinjska
Bistrica pa potekajo dela na treh segmentih,
Savica – Kamnje, Kamnje – Laški Rovt in
Laški Rovt – Ribčev Laz.

Gradnja centralne čistilne naprave v
Bohinjski Bistrici
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Skupna vrednost upravičenega dela celotnega projekta znaša 15.296.256,22 € brez DDV
in ga bodo financirale:
• sodelujoče občine (Občina Radovljica, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina
Žirovnica) v višini 2.447.352,02 € brez DDV. Od tega bo Občina Radovljica prispevala 114.380,27 €, Občina Bohinj 415.128,11 €, Občina Jesenice 1.745.913,30 € in občina
Žirovnica 171.930,34 € brez DDV.
• Kohezijski sklad EU v višini 10.921.565,55 € brez DDV in
• Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje v višini 1.927.338,65 € brez DDV.
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Odvajanje in čiščenje 1. sklop
odpadne vode v porečju
Zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja

Občinski proračuni
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Kohezijski sklad EU

Prikaz financiranja
po virih

Dodatne informacije
Občina Radovljica

Občina Jesenice

Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica
T (04) 537 23 00
E obcina.radovljica@radovljica.si
I www.radovljica.si

Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
T (04) 586 92 00
E obcina.jesenice@jesenice.si
I www.jesenice.si

Občina Bohinj

Občina Žirovnica

Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica
T (04) 577 01 00
E obcina@bohinj.si
I www.obcina.bohinj.si

Breznica 3
4274 Žirovnica
T (04) 580 91 00
E obcina@zirovnica.si
I www.zirovnica.si

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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Predstavitev projekta

Projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop« smo se v Občinah Radovljica, Bohinj, Jesenice in
Žirovnica lotili, da bi odpravili vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda ter prebivalcem sodelujočih občin zagotovili boljše pogoje za življenje,
hkrati pa poskrbeli za manj onesnaženo in bolj zdravo okolje.
V okviru projekta bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda v naslednjih aglomeracijah: Zgoša (ID 3785), Žirovnica (ID 16497), Slovenski
Javornik (ID 3556), Bohinjska Bistrica (ID 3414).
Celoten projekt sestavljajo naslednji podprojekti:
• Izgradnja kanalizacije v občini Radovljica in v občini Žirovnica
• Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice
• Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Bohinj
Prve aktivnosti na projektu smo začeli izvajati meseca maja 2013, zaključen pa bo do
konca leta 2015.

Prednosti

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop« prinaša številne prednosti za življenje in zdravje
ljudi, njegove koristi pa segajo tudi na mnoga druga povezana področja.
Naj naštejemo nekatere:
• zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
• ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja z zmanjšanjem onesnaževanje porečja
Save,
• višja stopnja zaščite reke Save in Bohinjskega jezera nasploh,
• varovanje tal in podtalnice,
• izboljšanje učinkovitosti čiščenja komunalne odpadne vode,
• usposobitev in izboljšanje kanalizacijskega sistema v porečju zgornje Save v skladu z
okoljskimi zahtevami,
• zaščita zdravja prebivalcev z zmanjšanjem onesnaževanja podtalnice,
• pospeševanje izvajanja ciljev na mednarodni ravni za soočenje z regionalnimi ali svetovnimi okoljskimi problemi z zmanjšanjem onesnaženja mednarodnih voda – porečje
zgornje Save,
• izboljšanje kakovosti okolja in urbanih območij z izboljšanjem življenjskih pogojev na
urbanih območjih občin Radovljica, Bohinj, Žirovnica in Jesenice.

Aktivnosti po sodelujočih občinah
Projekt št. 1: Izgradnja kanalizacije v občini Radovljica in občini Žirovnica
V okviru projekta bo izgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Begunje (aglomeracija Zgoša – ID 3785) v skupni dolžini 5.298
m. Kanalizacijsko omrežje bo v celoti gravitacijsko. Zgrajenega bo 1.588 m povezovalnega
kanala in 3.710 m kanalizacijskega omrežja v
naselju Begunje.
Izgrajeno bo tudi kanalizacijsko omrežje v
aglomeraciji Žirovnica (ID 16497). Zgrajenega
bo 11.185 m kanalizacijskega omrežja, od česar bo 3.316 m povezovalnega voda, 7.869
m pa bo kanalizacijskega omrežja v naseljih Žirovnica, Moste, Selo in Zabreznica.
Povezovalni kanal – podboj pod železniško Povezovalni vod bo odpadne vode iz navedenih naselij odvajal na čistilno napravo
progo v naselju Žirovnica
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Radovljica. Kanalizacija je zasnovana tako, da v čim večji meri odvaja odpadne vode gravitacijsko oz. kjer to ni mogoče preko lokalnih črpališč do zbirnih kanalov, od koder se vodijo naprej na CČN v Radovljici. Na kanalizacijskem sistemu bo zgrajeno eno črpališče. Na
novo zgrajenem kanalizacijskem vodu bo 263 m tlačnega voda in 10.922 m gravitacijskega
voda.
V občini Žirovnici se je gradnja fekalnega kanalizacijskega sistema pričela v mesecu maju 2013, in sicer na povezovalnem kanalu od Obrtno poslovne cone Žirovnica do
naselja Selo pri Žirovnici (gradnja je že zaključena) ter v naseljih Zabreznica in Selo
pri Žirovnici (v obeh naseljih se gradnja zaključuje), v letu 2014 pa se gradnja nadaljuje v naselju Žirovnica in v delu naselja Moste, kjer se bo predvidoma poleti leta 2015 tudi
zaključila.
Pogodba za izgradnjo kanalizacije v Begunjah je bila z izvajalcem, Gorenjsko gradbeno
družbo, d. d., iz Kranja, podpisana decembra 2013. Gradnja se je začela marca 2014 pri
podjetju Elan, d.d., in se nadaljuje proti središču Begunj ter naprej proti severnemu delu
naselja. Sočasno z gradnjo primarne se gradi tudi sekundarna kanalizacija in ostali infrastrukturni vodi, ki tečejo po trasi kanalizacije. Projekt bo predvidoma zaključen poleti leta
2015.

Projekt št. 2: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne
čistilne naprave v občini Jesenice
V okviru projekta sta predvideni rekonstrukcija in nadgradnja centralne čistilne naprave
Jesenice. Obstoječa čistilna naprava ima kapaciteto 30.000 PE, kar predvidoma zadošča
za nemoteno obratovanje in sprejem odpadnih in delno tudi padavinskih voda. Projekt
vključuje novogradnjo biološke stopnje, obnovo grabelj in prilagoditev peskolova novim
zahtevam. CČN Jesenice zagotavlja čiščenje odpadne vode za večino območja občine
Jesenice pa tudi za del območja občine Kranjska Gora. Poleg rekonstrukcije in nadgradnje
centralne čistilne naprave bo zgrajenega tudi
5.983 m kanalizacijskega omrežja, ki bo potekalo skozi naselje Podmežakla (del aglomeracije Jesenice – ID 3556) do CČN Jesenice.
Kanalizacija bo večinoma gravitacijska, vključno s povezovalnim kanalom do črpališča. Na
predvidenem kanalizacijskem omrežju je načrtovana izgradnja enega črpališča. Zgrajenega
bo 5.584 m gravitacijskega in 399 m tlačnega
voda.
Gradnja kanalizacije se je pričela v letu
2013. Primarna kanalizacija je v večini zgrajeKanalizacija Podmežakla – izvajanje
na, sekundarni odseki so trenutno še v gradnji.
kanalizacije pod mostom Javornik
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