
Življenje v Žiganji vasi in 
Sebenjah bo po končanih 
gradbenih delih bolj prijazno 
do prebivalcev in okolja 

Skrb za okolje je naša odgovornost

Žiganja vas in 
Sebenje 
bosta dobili nov 

kanalizacijski 
sistem

V naseljih Žiganja vas in Sebenje še ni zgrajenega 
javnega kanalizacijskega omrežja, zato se 
odpadne vode prek greznic odvajajo v podtalje in 
vodotoke, v času izdatnih nalivov pa celo poplavijo 
dele naselja Sebenje in se razlivajo po poljih in 
vrtovih. Zavedam se, da to ni neprijetno samo za 
prebivalce, ampak je izredno sporno tudi z 
okoljskega vidika. Zato želimo v teh naseljih v 
sklopu operacije »Kanalizacija Sebenje – Žiganja 
vas« zgraditi potrebno kanalizacijsko omrežje. 
Izvedba zares nujne investicije je mogoča 
predvsem zaradi pomoči Evropske unije, zato nas 
veseli, da smo bili pri kandidiranju za finančna 
sredstva EU uspešni. Med gradnjo bo prihajajo do 
začasnih popolnih zapor glavne ceste skozi naselja 
in stranskih ulic, zato se vam že vnaprej 
zahvaljujem za strpnost in razumevanje. Le z vašo 
pomočjo bomo projekt uspešno izpeljali. 
Verjamem, da se bo zaradi investicije kakovost 
življenja v tem delu občine Tržič pomembno 
izboljšala. 

Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič 

Operacijo delno �nancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, 
prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. Razmerje med sredstvi na 
postavkah namenskih sredstev EU za regionalni razvoj in namenskih sredstev lastne 
udeležbe za so�nanciranje upravičenih stroškov operacije je 85:15.

Informacije

O poteku operacije 
»Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje« 
bomo prebivalce redno obveščali prek javnih občil: 

Informacije in aktualna obvestila:
• občinsko glasilo Tržičan
• spletna stran: www.trzic.si, rubrika Projekti
• lokalna radijska postaja 

Dodatna pojasnila in informacije:
• tel. 04 5971 510 od ponedeljka do petka, v času 
 uradnih ur
• el. naslov: obcina.trzic@trzic.si
• spletna stran: www.trzic.si, rubrika Projekti



Za čistejšo podtalnico 
in vodotoke Cilj je boljša kakovost bivanja

Ureditev kanalizacije v naseljih Žiganja vas in 
Sebenje bo omogočila dosego naslednjih 
ciljev: 

•  ureditev ustreznega odvajanja odpadnih 
(fekalnih) komunalnih voda, s čimer bomo 
približno 848 prebivalcem omogočili 
priključitev na javno kanalizacijo in centralno 
čistilno napravo Tržič; 

• boljšo kakovost bivanja zaradi 
zmanjšanega obremenjevanja okolja, kar bo 
pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju 
podjetništva, obrti, kmetijstva in turizma;

• izpolnitev zakonskih zahtev Nacionalnega 
programa varstva okolja in Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpade vode ter zahtev Regionalnega 
razvojnega programa za Gorenjsko regijo za 
obdobje 2007 - 2013.

LEGENDA:

  kanalizacija Žiganja vas – Sebenje

  kanalizacija Žiganja vas – Breg – Retnje 
   – Smuk – CČN na Brezovem

Od avgusta 2009 do avgusta 2010 bo v naseljih 
Žiganja vas in Sebenje v okviru operacije 
»Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje« potekala 
gradnja sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja. V omenjenih naseljih še ni zgrajenega 
javnega kanalizacijskega omrežja, zato je 
Občina Tržič začela z izvedbo nujno potrebne 
investicije, v sklopu katere bo zgrajena 
sekundarna fekalna kanalizacija v dolžini 4.228 
metrov, vključno s tlačnim vodom in črpališčem v 
Žiganji vasi. Naš cilj je speljati vse odpadne vode 
iz naselij Žiganja vas in Sebenje preko tlačnega 
voda na centralno čistilno napravo na 
Brezovem. S projektom želimo zagotoviti 
ustrezne bivalne pogoje in pogoje za 
demografski, turistični in družbeno socialni 
razvoj naselij.
  

Investicijo so�nancira 
evropska unija
Operacijo delno financira Evropska unija prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Ocenjena vrednost operacije znaša 
1.866.348,89 EUR, pri čemer EU financira 85 % 
upravičenih stroškov, preostanek sredstev bo iz 
proračuna zagotovila Občina Tržič.
 
Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje bo skupaj s 
kanalizacijo Žiganja vas – Breg – Retnje – Smuk 
– CČN Brezovo, ki se gradi v okviru projekta 
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba 
s pitno vodo v občini Tržič« in je sofinanciran iz 
evropskega Kohezijskega sklada, predstavljala 
celovito ureditev omenjenih naselij na področju 
varstva okolja.
 


