ZA ČISTE RAVNE

Nova čistilna naprava Ravne poskusno obratuje
S kohezijskimi sredstvi do čistejšega okolja v občini

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) je v zaključni
fazi. Izgradnja centralne čistilne naprave Ravne je končana in naprava že poskusno obratuje.
Naprava bo omogočala optimalno čiščenje odpadne vode za naselja Ravne, Tolsti vrh in
Kotlje, kar bo zmanjšalo obremenjenost reke Meže in prispevalo k čistejšemu okolju v občini.
Občina Ravne na Koroškem je
bila že pred projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Meže dobro opremljena
s kanalizacijskim sistemom. Problem je predstavljalo neurejeno
čiščenje odpadne vode, saj je
imel urejeno čiščenje le poldrugi
odstotek gospodinjstev in gospodarstva, kanalizacijski sistemi pa
so se zaključevali neposredno v
Meži in njenih pritokih.
IZGRADNJA CENTRALNE
ČISTILNE NAPRAVE
Projekt predstavlja pomembno
naložbo v odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini.
Centralna čistilna naprava Ravne,
ki bo v poskusnem obratovanju
do predvidoma konec letošnjega
oktobra, ima kapaciteto čiščenja
12.000 PE in je locirana v naselju
Dobrije. Po zaključku projekta se
bo nanjo priključilo več kot 9.500
prebivalcev iz naselij Ravne, Tolsti
vrh in Kotlje. Novozgrajena čistilna naprava s sodobno tehnologijo
bo omogočala optimalno čiščenje odpadne komunalne vode.
UREDITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Prva faza projekta Odvajanje
in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, ki bo zaključena

Izgradnja centralne čistilne naprave na Dobrijah pomeni pomembno pridobitev za
občino Ravne, saj bo z boljšo ureditvijo čiščenja odpadne vode poskrbljeno za čistejšo
Mežo, lepše okolje in boljše življenje prebivalcev.

konec letošnjega leta, v občini Ravne obsega tudi izgradnjo
4.685 m povezovalnih kanalov
za priključitev obstoječega kanalizacijskega sistema na novo
čistilno
napravo,
izgradnjo
dveh zadrževalnih bazenov in
dveh črpališč. Projekt je vreden
dobrih 10 milijonov evrov, poleg občine pa ga sofinancirata
Evropska unija iz Kohezijskega
sklada in Republika Slovenija.
Po zaključku poskusnega obratovanja in pridobitvi uporabnega
dovoljenja bo občina novozgrajeno komunalno infrastrukturo
predala v upravljanje Javnemu
komunalnemu podjetju Log.
POMEMBNA PRIDOBITEV
ZA RAVNE
S projektom občina izboljšuje celotno stanje kanalizacijskega sistema. Zmanjšali se bodo negativni
vplivi na okolje in obremenjenost

lokalnih vod, kar bo izboljšalo kakovost naravnih virov in prispevalo
k njihovemu dolgoročnemu ohranjanju. Urejeno čiščenje odpadnih vod bo izboljšalo zdravstveno
stanje prebivalcev in kakovost
življenjskih pogojev, omogočalo
pa bo tudi hitrejši nadaljnji razvoj
občine.
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.

