Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja

V Begunjah promet spet teče
brez zastojev

1. sklop

Asfaltiranje po zaključku gradnje kanalizacije

V preteklih mesecih je gradnja novega kanalizacijskega omrežja v naselju Begunje povzročala veliko slabe volje, saj je bilo
treba zaradi narave projekta velikokrat zapirati sicer precej prometno regionalno cesto skozi naselje. Tudi zato vam zdaj z
veseljem sporočamo, da smo konec poletja zaključili z deli na terenu. V dogovoru z lastniki zemljišč v tem mesecu namreč
urejamo le še zadnje podrobnosti v obliki ureditvenih del po sami gradnji.
Zaradi podaljšanja roka gradnje, do katerega je prišlo zaradi mnogih nepredvidenih situacij, s katerimi se je izvajalec srečal na terenu – od vdora vode, zahtevne strukture zemljine, do spremembe tehnologije gradnje – so se dela, ki
bi se po prvotnem planu sicer morala zaključiti pred polet
no turistično sezono, zavlekla v poletje. V zadnjih mesecih
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je izvajalec v glavnem izvajal dela v zgornjem, severovzhodnem delu naselja. Izvedel je asfalterska dela po izgradnji
kanalizacije na odseku državne ceste ter navezujočih javnih poteh, podvrtavanja v sklopu gradnje preostalega odseka kanalizacijskega omrežja in elektroinštalacijska dela na
črpališčih. Vse aktivnosti so bile zaključene do 31. avgusta.
V nadaljevanju nas čakata še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, potem pa bo novo kanalizacijsko
omrežje pripravljeno na priklope novih uporabnikov.
Poleg nove infrastrukturne pridobitve, ki je za Občino
Radovljica, ki je vodila projekt, predstavljala tako veliko organizacijsko kot tudi finančno breme, pa smo hkrati v okviru projekta uspeli urediti precej odsekov občinskih cest ter
državne ceste, uredili smo bankine in izvedli biotehnično
ureditev. Verjamemo, da so po zaključku projekta njegovi
rezultati v zadovoljstvo in korist vseh občanov naše Občine.
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja
– I. sklop« so sicer sofinancirali Kohezijski sklad Evropske

V teh dneh potekajo še ureditvena dela na terenu

unije, Republika Slovenija in sodelujoče Občine – poleg
Občine Radovljica v tem projektu sodelujejo še Občina
Jesenice, Občina Bohinj in Občina Žirovnica.

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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