Več o projektu na: www.voda-radovljica.si

KAJ NALOŽBA OBSEGA?

V sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop smo:
• ZGRADILI POVEZOVALNI KANAL HRAŠE – LEDEVNICA V SKUPNI
DOLŽINI 2.470 METROV
Novozgrajen vodovod predstavlja podaljšek magistralnega vodovoda Radovna, ki se začenja z vodnim virom Ovčje jame v dolini Radovne pod Julijskimi
Alpami in poteka skozi občine Gorje, Bled in Radovljica.
Z novim kanalom bodo Ovčje jame, ki so zelo kakovosten in izdaten vodni vir,
postale glavni vodni vir za mesto Radovljica in njegovo širšo okolico. Opustili
bomo umetno bogatenje vodnega vira Draga, ki bo po novem napajal le še
naselja severno od vodohrana Ledevnica.
• IZVEDLI NADGRADNJO VODOHRANA LEDEVNICA S SODOBNIMI
NAPRAVAMI ZA PRIPRAVO PITNE VODE
Vodohran predstavlja končno točko novega vodovoda. Z akumulacijo zagotavlja oskrbo z vodo za večji del območja občine Radovljica. Vanj smo vgradili
dezinfekcijsko napravo, ki deluje na osnovi UV tehnologije, torej na sončno
svetlobo, in napravo za analiziranje ostanka dezinfekcijskega sredstva.
Obe napravi predstavljata nov sistem čiščenja, ki bo zagotavljal še boljšo kakovost vode, saj bosta na naraven način poskrbeli za mikrobiološko ustreznost
vode pred distribucijo v gospodinjstva občanov brez uporabe dezinfekcijskih
sredstev, kot je npr. klor.

Gradnja je potekala od marca 2016 in se je zaključila v začetku septembra 2016.
Delo je potekalo brez zapletov in zamud po terminskem planu. V pripravi je vsa
potrebna dokumentacija za tehnični pregled objekta.
Projekt se bo predvidoma zaključil novembra 2016, ko bo novozgrajena
infrastruktura predana v upravljanje Komunali Radovljica.

KAKOVOSTNO
PITNO VODO
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 2. SKLOP

Sledita še ureditev okolice na trasi vodovoda in v okolici vodohrana Ledevnica ter postavitev varovalne ograje na območju vodohrana. V času, ki bo najbolj primeren za
določeno vegetacijo, bomo na ledeniški moreni Ledevnica ponovno zasadili drevesa.
FINANCIRANJE NALOŽBE

Vrednost celotne naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2.
sklop je 1,1 mio evrov.
Naložbo sofinancirajo:
• Evropska unija iz Kohezijskega sklada (612.930,03 €)
• Republika Slovenija (108.164,13 €)
• Občina Radovljica (343.965,84 €)
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NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA.
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CENIMO PITNO VODO

NADGRADNJA VODOVODA ZA
KAKOVOSTNO PITNO VODO

KAJ BOMO DOSEGLI Z NALOŽBO?

Voda je najpomembnejši vir življenja za vse žive organizme. Pokriva približno 70
odstotkov površine našega planeta in sestavlja zelo podoben odstotek človeškega
telesa.

Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno je ena od pomembnejših nalog, ki smo jo v občini Radovljica postavili v ospredje. Naša vizija
je vzpostaviti enotni vodovodni sistem, ki bo omogočal lažji in učinkovitejši nadzor nad kakovostjo vode ter zanesljivo oskrbo v zadostnih količinah. V prihodnosti želimo povezati naselja na desnem bregu reke Save z naselji na levem bregu
v enovit vodovodni sistem.

Z naložbo Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop bomo 15.500
prebivalcem zagotovili varnejšo in bolj kakovostno oskrbo s pitno vodo.

V letošnjem letu izvajamo projekt

IZBOLJŠAVE, ki jih naložba prinaša:

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE
– 2. SKLOP.

• boljše možnosti nadomeščanja vodnih virov zaradi onesnaženj ali morebitnih okvar na
cevovodih in objektih vodovodnega sistema,
• večja celovitost sistema,
• lažji nadzor nad kakovostjo vode,
• nemotena vodooskrba,
• izboljšanje tlačnih razmer v naseljih Radovljica, Lesce, Begunje in Nova vas.

Vode na svetu je sicer veliko, a pitna voda še zdaleč ni več samoumevna. Sladka
voda je na mnogih koncih sveta težko dostopna in pogosto onesnažena. Oskrba s
pitno vodo je tako postala eden bolj perečih svetovnih problemov. Čeprav imamo
srečo, da ta problem pri nas (še) ni tako izrazit kot drugod po svetu, to ne pomeni,
da ne obstaja. Zato je še bolj pomembno, da se zavedamo izjemnega pomena
čiste pitne vode. Vodo moramo ceniti in z njo skrbno ravnati.
VSAK OD NAS LAHKO DOPRINESE SVOJ DELČEK K ODGOVORNEMU
RAVNANJU S PITNO VODO IN S TEM OMILI NEGATIVNE UČINKE NA
OKOLJE, KI JIH JE ČLOVEK POVZROČIL S SVOJIM NEODGOVORNIM
POSEGANJEM.

Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik:
»Naložba Oskrba s pitno vodo na

Prav tako se moramo zavedati, da kakovostna vodooskrba, ki nam pitno vodo pripelje
v gospodinjstva, ni nekaj danega, pač pa si je zanjo potrebno aktivno prizadevati. Vsak
lahko začne pri sebi, skupaj pa tvorimo celoto. Skupaj nosimo odgovornost, da
ohranimo pitno vodo zase in za vse, ki pridejo za nami.
Odgovornosti za pitno vodo se zaveda tudi Občina Radovljica. V preteklih letih so
bili tako zgrajeni vodovod v Kropi, vodovod Podgora, vodovod v Dvorski vasi, obnovljena sta bila vodovod v Podnartu in naselju Mišače, ob gradnji kanalizacijskega
omrežja v Begunjah je bil posodobljen tudi vodovodni sistem Begunje.

območju Zgornje Save – 2. sklop je
strateško pomembna zaradi načrto-

vanega združevanja vseh vodovodnih sistemov v občini in povezovanja
več vodnih virov na območju sosednjih občin Gorje, Bled in Žirovnica.
Z izgradnjo ustrezne infrastrukture
bomo izboljšali javno oskrbo s pitno
vodo za več kot 80 odstotkov vseh
prebivalcev občine.«

Naložba je naravnana trajnostno, saj bomo z njo zagotovili boljšo kakovost pitne
vode sedanjim in prihodnjim generacijam.

