Nagovor župana:
Občina Tržič je v letu 2008 pristopila k izgradnji
kanalizacijskega omrežja v Sebenjah in Žiganji vasi.
Investicija je bila več kot nujna, saj so se odpadne vode
iz greznic odvajale v podtalje in vodotoke. Pomembno
se mi zdi, da smo problem celovito rešili, saj je novo
zgrajen kanalizacijski sistem preko tlačnega voda
povezan s kanalizacijskim omrežjem Žiganja vas – Breg
– Retnje – Smuk in centralno čistilno napravo na
Brezovem. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
nam je za investicijo uspelo pridobiti 1 milijon evrov
evropskih sredstev. Skupaj z izvedbo »kohezijskega«
projekta smo tako v Žiganji vasi kot v Sebenjah
prenovili celotno komunalno infrastrukturo, na novo
asfaltirali cestišča, uredili robnike… Nakazala se je tudi
rešitev za Blata. Upamo, da bodo po začetku delovanja
celotnega kanalizacijskega omrežja zopet postala
naravno mokrišče, ki bodo nudila zavetje številnim
rastlinskim in živalskim vrstam, hkrati pa bodo tudi
priljubljena sprehajalna točka.
Na prenovljen in resnično lep izgled celotne Krajevne
skupnosti Sebenje smo lahko ponosni. Še posebej bi se
zato rad zahvalil lastnikom zasebnih zemljišč, ki so
Občini s podelitvijo služnosti gradnje dovolili vgradnjo
kanalizacijskega sistema na svojih zemljiščih. Vsem
krajanom se zahvaljujem za potrpežljivost in
razumevanje v času gradnje, še posebej takrat ko je
prihajalo do neizogibnih cestnih zapor. Sodelovanje z
vami je bilo zgledno in resnično smo si prizadevali v kar
največji možni meri upoštevati vaše želje, zlasti pri
končni ureditvi. To je naš skupni uspeh!
Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič

Za prijaznejše
okolje
in življenje
prebivalcev
Nov kanalizacijski sistem
v Žiganji vasi in Sebenjah

Informacije
Informacije o poteku in zaključku operacije »Kanalizacija
Žiganja vas – Sebenje« so na voljo na:
• spletni strani: www.trzic.si, rubrika Projekti
• el. naslovu: obcina.trzic@trzic.si
• tel. 04 5971 510 od ponedeljka do petka, v času uradnih ur

Operacijo delno financira 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 sofinanciranje upravičenih stroškov operacije je 85:15.

Z novim kanalizacijskim sistemom v Sebenjah

in Žiganji vasi dosegamo dvig kakovosti bivanja
in ustvarjamo pogoje za demografski, turistični
in družbeno socialni razvoj teh dveh naselij.
S tem smo poskrbeli za celovito ureditev
omenjenih naselij na področju varstva okolja.

Z uspešno izvedeno operacijo

Čistejša podtalnica in vodotoki,
boljša kakovost bivanja

»Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje«

dosegamo naslednje cilje:

Občina Tržič je v letu 2008 pristopila k izgradnji
kanalizacijskega omrežja v Sebenjah in Žiganji vasi
in v septembru tega leta sklenila pogodbo o
sofinanciranju operacije, s čimer smo uspešno
pridobili nepovratna evropska sredstva za
financiranje 85 % upravičenih stroškov. Z EU
sredstvi smo tako financirali projektno in
investicijsko dokumentacijo, gradnjo, nadzor ter
informiranje in obveščanje javnosti.

• zgrajena je sekundarna fekalna kanalizacija, ki
izpolnjuje zahteve sodobnih tehnoloških
standardov v skupni dolžini 4927 m,
• v dveh letih po zaključku del priključitev
objektov omenjenih naselij na javno kanalizacijo
in centralno čistilno napravo,
• z ureditvijo odvajanja fekalnih komunalnih
voda dosegamo dvig kakovosti bivanja zaradi
manjšega obremenjevanja okolja.

V času od avgusta 2009 do maja 2011 je v naseljih
Žiganja vas in Sebenje v okviru operacije
»Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje« potekala
gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja, s
katerim smo pridobili 4620 metrov sekundarne
fekalne kanalizacije, 3 črpališča in 307 metrov
tlačnih vodov, torej skupno 4927 metrov
kanalizacijskega omrežja. Investicija izpolnjuje
zahteve sodobnih tehnoloških standardov.

Pomoč Evropske unije
Operacijo je delno financirala Evropska unija
preko Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ocenjena vrednost operacije znaša 1.331.672,15
EUR, pri čemer EU financira 85 % upravičenih
stroškov, preostanek sredstev je iz proračuna
zagotovila Občina Tržič.

Uredili smo odvajanje fekalnih odpadnih voda iz
naselij Sebenje in Žiganja vas v centralno čistilno
napravo. Odpadne vode se tako ne bodo več prek
greznic odvajale neposredno v podtalje in
vodotoke, s čimer bomo prispevali k manjšemu
obremenjevanju okolja, kar je tudi eden izmed
ciljev izvedene operacije. Kanalizacijski sistem
Žiganja vas – Sebenje se namreč povezuje na
zgrajen sistem kanalizacije Žiganja vas – Breg –
Retnje – Smuk – CČN Brezovo in tako predstavlja
celovito ureditev odvajanja fekalnih komunalnih
voda omenjenih naselij na področju varstva okolja.
Z operacijo smo izpolnili zakonske zahteve
Nacionalnega programa varstva okolja in
Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne 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
črpališča

