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LJUBLJANA
• Izgradnja 12,1 kilometra
dolgega povezovalnega
kanala C0 prinaša bistveno
razbremenitev ljubljanskega
centralnega kanalizacijskega
sistema.
• Izgradnja povezovalnega
kanala C0 bo omogočila
priključitev odpadnih vod
iz delov naselij ob reki Savi
(Stožice, Ježica, Šmartno
ob Savi), ki pred začetkom
projekta, kljub temu, da ležijo
na ožjem vodovarstvenem
območju, še niso bili
priključeni na kanalizacijo.
• Povezava severozahodnega
dela Ljubljane, Medvod in
Vodic s Centralno čistilno
napravo Ljubljana, s katero
bo zagotovljen znatno višji
učinek čiščenja odpadne
vode.

MEDVODE
• Na 22 kilometrih novega
kanalizacijskega omrežja
bodo na novo priključena
gospodinjstva iz aglomeracij
nad 2.000 PE* s približno
3.600 prebivalci v naseljih
Medvode, Vaše, Goričane,
Rakovnik, Ladja, Verje,
Zgornje Pirniče, Spodnje
Pirniče in Vikrče.
• Izgradnja povezovalnega
kanala C0 v Mestni občini
Ljubljana bo omogočala
učinkovitejše čiščenje
odpadnih voda iz Medvod
na Centralni čistilni napravi
Ljubljana.
• V Medvodah bo ukinjenih
približno 1.100 greznic, iz
katerih je neprečiščena
odpadna voda lahko
prehajala v okolje.

VODICE
• Na 9,1 kilometra novega
kanalizacijskega omrežja
bodo na novo priključena
gospodinjstva s približno
1.100 prebivalci.
• Izgradnja povezovalnega
kanala od Vodic do Gameljn
in povezovalnega kanala C0
v Mestni občini Ljubljana bo
omogočila čiščenje odpadnih
voda iz naselij Vodice, Utik,
Bukovica in Polje v občini
Vodice na Centralni čistilni
napravi Ljubljana.
• V Vodicah bo ukinjenih
približno 300 greznic, iz
katerih je lahko onesnažena
odpadna voda uhajala v
naravo.

Mestna občina

Občina

Občina

Mestni trg 1
1000 Ljubljana
T: (01) 306 10 00
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode
T: (01) 361 95 10
obcina@medvode.si
www.medvode.si

Kopitarjev trg 1
1217 Vodice
T: (01) 833 26 10
obcina@vodice.si
www.vodice.si

Ljubljana

Medvode

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
www.eu-skladi.si

ČISTEJŠA
ODPADNA VODA
NAZAJ V NARAVO

Vodice

Izdajateljice: Mestna občina Ljubljana, Občina
Medvode in Občina Vodice • Priprava vsebin:
občine izdajateljice, JP Vodovod-Kanalizacija
d.o.o. in Frontal d.o.o. • Fotografija: M. Praznik •
Oblikovanje: Frontal d.o.o. • Naklada: 127.000 •
Ljubljana, november 2018.

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika
Ljubljanskega polja
DEL 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in
Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

www.cistozate.si

O projektu
Velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode
na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je
največji slovenski kohezijski projekt s področja
varovanja okolja in zaščite voda v finančni
perspektivi 2014-2020. V okviru projekta, ki ga
sestavljajo trije deli, bomo nadgradili odvajanje
komunalne odpadne vode v občinah Medvode
in Vodice, v Mestni občini Ljubljana pa zgradili
povezovalni kanal C0, nadgradili Centralno čistilno
napravo Ljubljana ter dogradili kanalizacijsko
omrežje v aglomeracijah¹ nad 2.000 PE²,
razdeljenih na 39 območij.

Del 1: Nadgradnja
sistema odvajanja
komunalne odpadne
vode v občinah Medvode
in Vodice ter izgradnja
povezovalnega kanala
C0 v Mestni občini
Ljubljana

Izvajalci gradbenih del: JAVNA RAZSVETLJAVA
d.d. skupaj s partnerji: CPK d.d., TELEG-M
d.o.o., NG nizke gradnje d.o.o. in podizvajalci.
Izvajalci nadzora: DRI upravljanje investicij,
d.o.o. skupaj s partnerjema PROJEKT d.d. Nova
Gorica in LUZ d.d.

Število prebivalcev v občini
Medvode in Vodice, katerih
gospodinjstva bomo na novo
priključili na javno kanalizacijo

Aglomeracija je območje poselitve, kjer je smiselno zbiranje komunalne
odpadne vode v kanalizaciji in odvajanje po njej v komunalno čistilno napravo.

Na novo zgrajeno
kanalizacijsko omrežje
v okviru Dela 1
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Financiranje
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Skupna vrednost prvega
dela (DEL 1) velikega projekta,
sofinanciranega s strani Kohezijskega sklada, je 28 milijonov evrov.

Vrednost projekta
po občinah v mio evrih

Občina
Vodice

V okviru prvega dela bomo v občini Medvode
zgradili 22 kilometrov, v občini Vodice pa 9,1
kilometra novega kanalizacijskega omrežja.
1
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V Mestni občini Ljubljana bomo zgradili 12,1
kilometra dolg povezovalni kanal C0. Dela na
terenu že potekajo v vseh treh občinah.

Izvajalci
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Viri financiranja
projekta
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2
PE (populacijski ekvivalent) je merska enota za obremenitev, ki jo povzroči en
človek v enem dnevu.
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V vseh treh občinah bomo sočasno zgradili oziroma obnovili tudi drugo komunalno
infrastrukturo (meteorno kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektroenergetsko in
telekomunikacijsko omrežje itn.) ter uredili cestišča. Navedeno bomo financirale
občine in upravljavci oziroma lastniki komunalnih vodov.
www.cistozate.si

