5. Shematski prikaz celotnega
projekta (2008 – 2010)

3. kaj projekt prinaša?
Dolgo načrtovani projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba
s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda«
prinaša obsežno obnovo in nadgradnjo obstoječega vodovodnega in
kanalizacijskega sistema. Urejeni bodo vsi trije vodovodni sistemi: Črni gozd,
Mestni vodovod in Žegnani studenec, zgrajena bo tudi kanalizacija v samem
mestu Tržič, na območju Kovorske ceste ter v naseljih Zvirče, B-10 Bistrica,
Sebenje, Žiganja vas, Retnje in Breg ob Bistrici. V okviru projekta, ki naj bi
se zaključil v drugi polovici leta 2010, bo zgrajena tudi centralna čistilna
naprava, ki bo s poskusnim obratovanjem začela predvidoma septembra 2009.
Obsežna gradbena dela bodo zagotovila celovite rešitve na področju oskrbe z
vodo in varovanja okolja vsaj za nadaljnjih 50 let. S projektom postavljamo
tudi trdne temelje za prihodnji gospodarski razvoj občine.

Projekt bo ob~anom Tr`i~a zagotovil:

ODVAJANJE IN ^I[^ENJE ODPADNIH VODA

• zdravo in neoporečno pitno vodo,
• čisto naravno okolje,
• ekološko odvajanje voda,
• minimalne vodne izgube,
• stabilnost vodovodnega sistema tudi v primeru poletnih suš,
• višjo kakovost bivanja in
• boljše pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj občine.

TER OSKRBA S PITNO VODO
V OB^INI TR@I^

6. Informacije

4. Vrednost investicije in finan^ni viri
Vrednost projekta, ki se bo financiral iz treh virov, je po ocenah iz junija 2006
znašala 18.928.147 evrov. Kohezijski sklad EU sofinancira 60,05 �, delež
iz državnega proračuna RS znaša 25,47 �, preostalih 14,48 � vrednosti
projekta pa se financira iz proračuna Občine Tržič. Vrednost celotne
investicije se je zaradi velikega dviga cen v gradbeništvu in drugih stroškov, ki
niso sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada (nakupi zemljišč, služnosti,
projektna dokumentacija za pripravo javnih naročil, večkratno ponavljanje
postopkov javnih naročil), po ocenah iz junija 2008 povečala na 24,4 milijone
evrov, pri čemer bomo razliko financirali iz občinskega proračuna.
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25,47 �
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Do konca leta 2010, ko se bodo predvidoma zaključila vsa dela na projektu, bo vsako
gospodinjstvo v občini Tržič prejelo še štiri tovrstne informativne zloženke.
Informacije in aktualna obvestila o projektu ter ureditvi prometa bodo objavljena v
občinskem glasilu Tržičan in na spletni strani www.trzic.si. O poteku del in morebitnih
spremembah prometne ureditve bomo tedensko obveščali tudi lokalne radijske postaje.
Za dodatna pojasnila in informacije o projektu nas lahko pokličete na telefon
04 59 71 510, od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro, ali pišete na elektronski
naslov: obcina.trzic@trzic.si.
Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 TRŽIČ
Izvedba: Futura d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
Natisnjeno: 5.000 kom.
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ODVAJANJE IN ^IŠ^ENJE
ODPADNIH VODA TER OSKRBA
S PITNO VODO V OB^INI TR@I^

1. Shematskih prikaz ZA^ETIH
ODSEKOV v letu 2008

2. na^rt REALIZACIJE projekta V letu 2008
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Vesel sem, da smo na začetku letošnjega poletja končno začeli s prvimi
gradbenimi deli v zares obsežnem projektu, in ponosen sem, da smo za izvedbo
projekta uspeli pridobiti tako evropska kot državna sredstva. Delovni stroji so
v juliju že zakopali na dveh odsekih vodovoda Žegnani studenec. Občina bo v
prihodnjih dveh letih postala pravo gradbišče in to s sabo prinaša tudi občasne
spremembe prometnih ureditev, motnje pri oskrbi z vodo itd. Prosimo vas za
potrpežljivost in uvidevnost, saj se moramo zavedati, da ustvarjamo trdne
temelje za nadaljnji razvoj Tržiča za te in naslednje generacije.
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S tem pomembnim projektom, ki je zagotovo eden najobsežnejših in najbolj
zahtevnih v zgodovini Tržiča, bomo v dobrih dveh letih pridobili kakovostne in
trajne rešitve na področju okoljevarstva ter vodooskrbe. Prepričan sem, da je
začetek gradbenih del naznanil, da smo uspešno zakorakali po poti, da Tržič
postane najsodobneje in najbolje komunalno opremljena občina na Gorenjskem,
ki bo prebivalcem nudila čisto okolje, zdravo in neoporečno vodo ter boljše
pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj občine.

V septembru 2008 se bodo začela dela na povezavi obstoječe kanalizacije v
Ročevnici na kanal na Loki z izgradnjo kanalizacije Bistrica B-10, s katero se
bo 58 stanovanjskih hiš območja Pot na Bistriško planino, Pod gradom in dela
Begunjske ceste priključilo na obstoječi kanal.
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TERMINSKI PLAN REALIZACIJE ZA^ETIH ODSEKOV
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Prva gradbena dela na obnovi vodovoda Žegnani studenec so se začela 3. julija
2008, in sicer na več delih trase od zajetja Žegnani studenec – VH Kovor –
Zvirče. V drugi polovici avgusta 2008 so se začela dela tudi na obnovi vodovoda
Črni gozd, na odseku od VH Ibelc proti Podljubelju ter na izgradnji vodovoda
Industrijska cona Loka.

julij 2008 – oktober 2009

Vodovod Žegnani studenec,
odsek od zajetja Žegnani
studenec – VH Kovor – Zvirče

julij 2008 – junij 2009

Vodovod Žegnani studenec,
odsek od zajetja Žegnani
studenec – VH Šija – VH Peko1

avgust 2008 – marec 2009

Vodovod Črni Gozd,
odsek zajetje – Podljubelj

avgust 2008 – marec 2009

Vodovod Črni gozd,
odsek zajetje VH – Ibelc

avgust 2008 – marec 2009

Vodovod Žegnani studenec,
odsek VH Pilarna – Brezovo
(Industrijska cona Loka)

september 2008 – maj 2009

Kanalizacija Kovorska cesta
(povezava Ročevnice in Loke)

september 2008 – junij 2009

Kanalizacija Bistrica B-10

oktober 2008 – junij 2009

Vodovod Črni gozd,
odsek VH Hofnarca – VH Križe
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Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič
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Vodovod
V1 Žegnani studenec, odsek od zajetja Žegnani studenec – VH Kovor – Zvirče
V2 Žegnani studenec, odsek od zajetja Žegnani studenec – VH Šija – VH Peko1
V3 Črni Gozd, odsek zajetje – Podljubelj
V4 Črni Gozd, odsek Črni gozd – VH Ibelc
V5 Žegnani studenec, odsek VH Pilarna – Brezovo (industrijska cona Loka)
V6 Črni Gozd, odsek VH Hofnarca – VH Križe
Kanalizacija
K1 Kovorska cesta
K2 Bistrica B-10

