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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU

Občina Kamnik Občina Komenda

Ohranjanje kakovostne vode in izboljšanja bivalnega okolja prebivalcev Komende je eno 
izmed ključnih področij, s katerim se v zadnjih letih na občini uspešno ukvarjajo. Trenutno se 
izvaja projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, v katerem, 
poleg Občine Komenda, sodelujejo še občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Cerklje na 
Gorenjskem. Namen projekta je izgraditi in nadgraditi kanalizacijski sistem v sodelujočih 
občinah in na ta način prispevati k dvigu komunalne opremljenosti na tem območju. Občina 
Komenda v projektu sodeluje z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in nadgradnjo Centralne 
čistilne naprave (CČN) Domžale – Kamnik.
V okviru projekta se na območju naselij Komenda, Moste, Suhadole, Gora, 
Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Žeje izvaja izgradnja ločenega odvajanja meteornih 
in odpadnih vod. Vse odpadne vode, ki nastopajo na tem območju, se odvajajo 
po novo projektiranih kanalih proti že obstoječem kanalizacijskem zbiralniku v 
občini Mengeš. Po zaključku projekta se predvideva dodatno priključitev 2.995 
populacijskih enot.
V okviru nadgradnje CČN Domžale – Kamnik se večina del trenutno izvaja na 
dveh SBR sekvenčnih bazenih in objektu zmanjševanje dušika v blatnenici ter na 
vstopnem objektu z vključenim sprejemom gošč. Izgradnja vstopnega objekta bo 
povečala obratovalno varnost, omogočeno bo učinkovitejše izločanje peska in 
večjih delcev, uredila se bo hidravlika dotoka na CČN, povečala količina grobega 
čiščenja padavinskih vod ter zmanjšale emisije snovi v zrak. Z nadgradnjo biološke 
stopnje linije vode se bo tako izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka. 
Obenem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz 
mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru 
zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja. 

Uspešno urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Komenda
Občani bodo po zaključku projekta 
živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k 
večji kakovosti življenja.
Vrednost celotnega projekta Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode na območju 
Domžale - Kamnik znaša 39.054.955 
€ in je delno financiran iz Kohezijskega 
sklada Evropske unije v okviru 
Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi »Boljše 
stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, 
prednostne naložbe »Vlaganje v vodni 
sektor za izpolnitev zahtev pravnega 
redu Unije na področju okolja ter 
za zadovoljitev potreb po naložbah, 
ki jih opredelijo države članice in 
ki presegajo te zahteve« v višini 
23.917.001 €, iz državnega proračuna 
Republike Slovenije v višini 4.220.647 
€ in proračuna vseh vključenih občin 
v višini 10.917.307 €. Delež Občine 
Komenda znaša 1.871.399 €.
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