Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in
na območju Kranjskega in Sorškega polja

1. sklop

Slavnostna otvoritev čistilne
naprave Bohinjska Bistrica
CČN Bohinjska Bistrica že poskusno obratuje – Pred zaključkom tudi izgradnja
kanalizacijskega omrežja
Konec meseca avgusta smo v Bohinjski Bistrici tudi uradno otvorili dolgo pričakovano centralno čistilno napravo Bohinjska Bistrica, ki je bila zgrajena v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop.
Na slavnostni otvoritvi čistilne naprave je zbrane domačine
in goste nagovoril župan Občine Bohinj, g. Franc Kramar,
ki je znova poudaril, da gre za izredno pomembno pridobitev za občino Bohinj in za njen razvoj v prihodnje. Po
prvih že opravljenih meritvah je namreč jasno, da čistilna
naprava deluje dobro, velike spremembe v kakovosti vode
pa je že mogoče opaziti tako v Bohinjskem jezeru kot v
Savi Bohinjki. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki
Ministrstva za okolje in prostor, ga. Lidija Stebernak, državna sekretarka, g. Blaž Mozetič, vodja sektorja za kohezijo,
in ga. Maja Kač, skrbnica projekta pri organu upravljanja.

Naročnik oglasa: Frontal, d. o. o., Cvetkova 2, 9000 Murska Sobota

Kot je znano, pa je centralna čistilna naprava Bohinjska
Bistrica, ki je poskusno začela obratovati že meseca aprila, le del bohinjskega dela projekta. Preostali del se nanaša
na gradnjo kanalizacijskega omrežja od Ribčevega Laza do

Otvoritveni trak sta prerezala župan Občine Bohinj,
g. Franc Kramar, in državna sekretarka na Ministrstvu za
okolje in prostor, ga. Lidija Stebernak

Bohinjske Bistrice, ki je v večji meri že zaključen. Dela v
tem času stojijo le na Grajski ulici v Bohinjski Bistrici, kjer
smo naleteli na manjše težave. Verjamemo, da jih bomo ob
sodelovanju vseh strani kmalu uspeli rešiti. Po zaključku celotne gradnje bo opravljen tudi tehnični pregled novozgrajenega omrežja, na podlagi katerega bomo lahko na upravno
enoto podali vlogo za uporabno dovoljenje. Uporabniki se
bodo na novo omrežje lahko začeli priklapljati takoj po pridobitvi ustreznih uporabnih dovoljenj.
Projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop sofinancirajo Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija in občine, ki v njem sodelujejo –
Občina Bohinj, Občina Radovljica, Občina Jesenice in
Občina Žirovnica.

Na novo asfaltiran odsek ceste skozi Kamnje, na trasi
povezovalnega kanala.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«

