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VSA DELA NA PROJEKTU GORKI – 2. SKLOP (1. faza)
BODO ZAKLJUČENA V ROKU
Kranj, 10. november 2015 – Konec letošnjega leta se tudi formalno zaključuje projekt
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza), katerega namen je bila izgradnja dela
kanalizacijskega sistema v Mestni občini Kranj in povezovalnih kanalov v Občinah Naklo in
Šenčur ter nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj. Dela na
kanalizacijskih sistemih so v celoti zaključena v vseh treh sodelujočih občinah, na Centralni
čistilni napravi Kranj pa bodo dokončana v pogodbenem roku. Vrednost celotnega projekta
znaša 38.038.385,54 evrov brez DDV in ga delno financirajo Kohezijski sklad Evropske
unije, Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor ter občine same.
Na novinarski konferenci, ki je danes potekala na Mestni občini Kranj in je bila namenjena
predstavitvi rezultatov projekta, so se župani strinjali, da gre za najpomembnejši
infrastrukturni projekt na tem območju v zadnjih 40 letih. Izrazili so zadovoljstvo z
opravljenim, saj so v obdobju dobrih dveh let uspešno zaključili načrtovane aktivnosti in tako
skupaj v vseh treh občinah zgradili kar dobrih 46 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja
ter nadgradili in rekonstruirali Centralno čistilno napravo Kranj. Ta bo odslej bolje ustrezala
številu trenutnih in prihodnjih uporabnikov ter za čiščenje odpadnih komunalnih voda
uporabljala najsodobnejšo in okolju prijazno tehnologijo.
Kot so na novinarski konferenci poudarili župani, je izjemno pomembno tudi dobro
sodelovanje vseh treh občin, saj bo takšno povezovanje pomembno za uspešno pridobivanje
evropskih sredstev v prihodnosti. Vsi župani so se zahvalili še občanom svojih občin, ki so v
preteklih letih zaradi precejšnjih posegov v okolje, ki jih takšni infrastrukturni projekti
zahtevajo, velikokrat morali pokazati veliko mero strpnosti in razumevanja.
»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 voda«.

Največja investicija v okviru omenjenega projekta je bila nadgradnja in rekonstrukcija
Centralne čistilne naprave Kranj s kapaciteto 95.000 PE, ki čisti odpadne vode iz Mestne
občine Kranj in občin Šenčur ter Naklo. Obsega kar 35 objektov, od katerih jih je bilo 31
zgrajenih na novo, štirje obstoječi objekti so bili rekonstruirani (upravna stavba, gnilišči,
strojnica, transformatorska postaja), ostali objekti obstoječe CČN pa porušeni. Vsi objekti
razen dveh so zaprti, zato njeno delovanje ne bo povzročalo hrupa in ne bo onesnaževalo
zraka.
Poleg Centralne čistilne naprave Kranj so bili v Mestni občini Kranj zgrajeni tudi trije sklopi
novega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 34.945 metrov, in sicer na območjih Bitnje–
Šutna–Žabnica, Kokrica in Kranj.
V občini Šenčur so zgradili povezovalna kanala Hotemaže–Visoko–Luže–Srednja vas in
Olševek–Luže, ki zagotavljata dostop do čiščenja odpadnih voda in delovanje celotnega
kanalizacijskega sistema na eni strani, hkrati pa prispevata k bolj racionalnemu obratovanju
Centralne čistilne naprave na drugi strani. Na povezovalna kanala se že priklapljajo novi
uporabniki, skupna dolžina obeh pa meri 6.439 metrov.
V občini Naklo so v okviru projekta zgradili povezovalna kanala Podtabor–Bistrica–Žeje–
Strahinj in Zadraga–Duplje, ki skupaj merita 5.372 metrov. Tudi ta bosta odpadne komunalne
vode iz občine Naklo odvajala na Centralno čistilno napravo Kranj.
Glavne koristi, ki jih za naravo in kakovost življenja ljudi prinaša uspešna in celovita izvedba
projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na
območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza), lahko združimo v naslednje točke:
-

-

novi kanalizacijski sistemi omogočajo ustrezno odvajanje odpadnih voda v
aglomeracijah, v katerih je obremenitev večja od 2.000 PE (Kranj, Bitnje–Žabnica in
Kokrica), poleg teh pa so zgrajeni tudi povezovalni kanalizacijski vodi v občinah Naklo
in Šenčur;
izboljšani učinki čiščenja odpadnih voda;
zmanjšane emisije iz komunalnih virov onesnaženja v vode;
varovanje in zaščita vodnih virov tj. višja stopnja zaščite rek Save in Kokre;
sanacija virov onesnaževanja iz naselij;
izboljšani življenjski pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev.

»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
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