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

1. sklop

Reka Sava bo v poletnih dneh
spet primerna za kopanje
Aktivnosti na projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in
na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, v katerem Občina Bohinj sodeluje z
Občinami Radovljica, Žirovnica in Jesenice, se tudi v naši občini počasi bližajo koncu.
2. aprila smo na Občini Bohinj prejeli odločbo za začetek poskusnega obratovanja Centralne čistilne naprave Bohinjska
Bistrica, ki vključuje čistilno napravo, trafo postajo in prometne površine – 1. faza gradnje. Poskusno obratovanje
bo trajalo 9 mesecev, v prihodnjih dneh pa bomo opravljali tudi prve uradne meritve parametrov. Trenutno spremljanje kaže, da čistilna naprave deluje odlično in z njimi smo
zelo zadovoljni. Na podlagi uspešno prestanega poskusnega obratovanja bo pozneje izdano tudi uporabno dovoljenje.

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

Z veseljem vam sporočamo tudi, da je v prejšnjem tednu dokončno prenehala delovati stara čistilna naprava v
Ribčevem Lazu, ki je, kot veste, s smradom povzročala veliko slabe volje tako med turističnimi delavci kot turisti,
predvsem pa med občani naše občine. Znotraj bližnjega črpališča smo naredili prevezavo, ki vodi na novo čistilno napravo, kar pomeni, da se vse fekalije iz naselij Stara Fužina,
Ribčev Laz in Ukanc zdaj torej že stekajo na novo čistilno
napravo, staro pa trenutno čistimo in iz nje odvažamo preostale greznične gošče.

Nova čistilna naprava v Bohinjski Bistrici

Kot smo že večkrat poudarili, je namen celotnega projekta izboljšati kakovost naravnega okolja tako za nas kot za
naše zanamce. Gre za naložbo v prihodnost, eden od najprej
vidnih rezultatov pa bo prav gotovo čistost reke Save.
Rezultati delovanja nove čistilne naprave se namreč že kažejo v praksi, in zdaj že lahko trdimo, da bo ta v poletni mesecih znova povsem primerna za kopanje.
Vsem občanom se zahvaljujemo za tvorno sodelovanje in
predvsem za potrpežljivost, ki ste jo tekom projekta izkazovali kljub prekopanim ulicam, cestam in potem. Prepričani
smo, da bomo ob koncu leta, ko bo projekt tudi formalno
zaključen, z rezultatom zadovoljni tako vi, uporabniki nove
infrastrukturne pridobitve, kot mi, ki smo projekt vodili.

Stara čistilna naprava v Ribčevem Lazu

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«
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