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

1. sklop

Nova centralna čistilna naprava
Bohinjska Bistrica bo
rešila težave s smradom
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja –
I. sklop, v katerem Občina Bohinj sodeluje skupaj z Občinami Radovljica, Žirovnica in Jesenice, se zaradi ugodnih
vremenskih razmer nadaljuje tudi v začetku leta 2015. Poleg del na kanalizacijskih omrežjih, ki se počasi prevešajo
h koncu, je ena od pomembnih bodočih pridobitev tudi nova centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica.

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

V preteklosti smo namreč imeli zaradi stare čistilne naprave, ki
se je nahajala v neposredni bližini Bohinjskega jezera, precejšnje
težave s smradom, kar je za turistični kraj, ki se ponaša z neokrnjeno naravo, še posebej neprijetno. Veseli nas, da bo po zaključku projekta in po zagonu omenjene nove čistilne naprave v
Bohinjski Bistrici, ki je predviden za mesec marec, čistilna naprava v Ribčevem Lazu opuščena, s tem pa rešene tudi težave z
neprijetnim vonjem.
Nova centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica se nahaja ob
glavni cesti proti Bohinjski Bistrici, zaradi česar ste lahko v preteklem letu ažurno spremljali napredovanje del - predvsem na zunanjem delu objekta. Veliko se je seveda dogajalo tudi v notranjosti, kjer se nahaja visoko zmogljiva tehnologija, ki bo omogočala
biološko čiščenje odpadnih komunalnih voda s sistemom SBR.
Za ta sistem je značilno, da mehanske in biokemične faze čiščenja potekajo v istem reaktorju, v katerem se zaporedno ustvarjajo

različni pogoji za izvajanje posamezne faze. Najprej se ločijo trde
snovi, nato se začne proces oksidacije organskega onesnaženja,
zaradi katerega se razvije tako imenovano živo blato, v katerem
nato svojo funkcijo opravijo mikroorganizmi. Ob koncu procesa se voda umiri, blato se potopi na dno, na zgornjem delu pa se
ustvari plast prečiščene vode, ki je primerna za izpust v naravo.
Kapaciteta nove čistilne naprave znaša 9.350 PE (PE - populacijska enota je enota, ki predstavlja enega uporabnika), kar je ustrezna velikost za območje, ki ga pokriva. Trenutno so zaključena
dela I. faze, poteka testiranje opreme. Centralna čistilna naprava
bo poskusno zagnana predvidoma marca, poskusno obratovanje,
v katerem je izvajalec dolžan odpraviti vse morebitne napake, pa
bo trajalo do 6 mesecev.

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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