Aleš Puhar (Občina Šenčur): Predstavitev projekta KČN Trboje ob podpisu
medobčinske pogodbe (8. oktober 2018)
Zahvala županu MO Kranj Boštjanu Trilarju, kolegom na MO Kranj in kolegom
na Komunali Kranj. Hvala tudi lastnikom za pripravljenost prodaje zemljišča in
hvala prebivalcem Trboj za potrpežljivost ob sami gradnji.
Začetki projekta segajo v leto 2005, ko smo na Gorenjskem začeli pogovore o
t. i. projektu GORKI. Znana vam je zgodba o selitvi lokacije ČN v Smlednik in
potem s tem vezane težave z občino Medvode, ki smo jih uspešno rešili. Po selitvi
lokacije nazaj v Trboje smo lani pridobili gradbeno dovoljenje in 17. 8. 2017
začeli z gradnjo.
Strošek gradnje je 2.681.242,71 EUR z DDV, s stroški gradbenega in
projektantskega nadzora ter koordinacijo varstva pri delu je medobčinska
pogodba v višini 2.734.517,61 EUR. Delež MOK je 39,80 %, delež občine Šenčur
pa 60,2 %. Gradnjo izvajata nosilni partner Gorenjska gradbena družba in GH
Holding.
Čistilna naprava se nahaja na spodnji terasi ob Savi med naseljema Trboje in
Moše. Sestavlja jo devet objektov. Gre za MBBR tehnologijo (biološka s
potopljenim plavajočim nosilcem biomase-gel). V fazi izbora tehnologije,
projektiranja in tik pred razpisom smo si ogledali referenčno napravo v Zrečah,
kjer podobna naprava uspešno deluje. Projektant je podjetje Segis-Stanko Česen,
ki je bilo vmes pripojeno k podjetju Stabilo. Na čistilni napravi je zagotovljeno
predčiščenje (grablje, odstranjevanje maščob, peska in grobih delcev),
sekundarno in terciarno čiščenje, zalogovnik blata, ki se bo odvažalo na CČN
Kranj.
Trenutna kapaciteta naprave je 5100 PE in omogoča priključevanje naselij Voglje,
Voklo, Prebačevo, Žerjavka in Trboje iz občine Šenčur ter naselij Hrastje in Čirče
iz MO Kranj. V primeru priključitve desnega brega naselij iz Kranja je možna
nadgradnja na 8500 PE.
V občini Šenčur gradimo omrežje v Trbojah, zgradili smo tudi povezavo do
Vogelj. Ob začetku poskusnega obratovanja bo tako odvajanje in čiščenje
odpadnih voda zagotovljeno za Voglje in okoli polovice Trboj, zaključek urejanja
v tem delu, vključno z Žerjavko, pa načrtujemo za naslednje leto. Izgradnja
naprave je pomembna tudi za to, ker lahko načrtujemo celovito gradnjo
komunalne opremljenosti še v preostalih naseljih. Tako pričakujemo, da bomo v
naslednjih štirih letih zagotovili 100% opremljenost občine z javnim
kanalizacijskim omrežjem, vsaka občinska cesta pa bo od nastanka Občine Šenčur

vsaj enkrat rekonstruirana. Glede na to, da smo z gradnjo leta 1997 začeli z ničle,
je velik dosežek, da bomo v 25 letih pokrili z kanalizacijo celotno občino.
Seveda moram omeniti še evropska sredstva, ki v tem trenutku niso zagotovljena.
Projekt je uvrščen v Dogovor za razvoj regij na področju Gorenjske, za nadaljnjo
realizacijo pa obstaja birokratska ovira na strani države. Spremeniti je potrebno
državno Uredbo in spremeniti območja aglomeracij, da bo izpolnjen pogoj nad
2000 PE, in apeliram na pristojno ministrstvo in vlado, da to uredijo in omogočijo
nadaljnje postopke za pridobitev EU sredstev v tem programskem obdobju.
Glede na to, da je ČN Trboje praktično zgrajena, urejajo se manjše podrobnosti,
pa v kratkem sledi tudi vabilo na slavnostno odprtje.

