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

V občini Radovljica opravljenih
že skoraj 40 odstotkov del

1. sklop

Izgradnja sekundarnega kanala v naselju Begunj
poteka tudi po vrtovih

V občini Radovljica smo v preteklem letu skupaj z občinami Jesenice, Bohinj in Žirovnica začeli dela na projektu Odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop. Čeprav se v naši
občini odvija le del projekta, ta za prebivalce krajevne skupnosti Begunje pa tudi celotne občine Radovljica ni nič manj
pomemben.
V okviru projekta bo v občini Radovljica zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Begunje (aglomeracija Zgoša – ID 3785) v skupni dolžini 5.298 metrov.
Zgrajenega bo 1.588 metrov povezovalnega kanala in
3.710 metrov kanalizacijskega omrežja v naselju Begunje.
Po zaključku del bo na novo kanalizacijsko omrežje priključenih okrog 750 prebivalcev krajevne skupnosti
Begunje.
Za naš del projekta smo izvajalsko pogodbo podpisali z Gorenjsko gradbeno družbo, d. d. Dela potekajo po
zastavljenem terminskem planu. Tako je trenutno v celoti

zgrajen povezovalni kanal, na celotni trasi povezovalnega
kanala pa zaključujemo sanacijo cestnega omrežja. Prav
tako že tečejo postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja za ta kanal.
Sočasno gradimo tudi sekundarno kanalizacijsko omrežje, ki je trenutno zgrajeno v dolžini 350 metrov. Gradnja
sekundarne kanalizacije je zaključena v južnem in osrednjem delu Begunj, nadaljevali pa bomo v severnem delu
kraja. Dinamika gradnje bo v zimskih mesecih odvisna
predvsem od vremenskih razmer, intenzivnejša gradnja
pa bo spet stekla spomladi 2015. V poletnem času je predvidena ponovna zapora državne ceste ter s tem povezani
obvozi. Tako občina kot tudi izvajalec si bosta prizadevala, da bo zapora državne ceste čim krajša.
Če ne bo prišlo do nepredvidenih zapletov, bo gradnja
zaključena jeseni prihodnje leto, celoten projekt, ki ga

sestavlja več podprojektov – še izgradnja kanalizacije v
občini Žirovnica, izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter
rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice
in izgradnja kanalizacije ter centralne čistilne naprave v
občini Bohinj, pa bo zaključen do decembra 2015.
Ob tej priložnosti se Občina Radovljica zahvaljuje krajanom in Krajevni skupnosti Begunje za potrpljenje in sodelovanje. Zavedamo se, da gradnja v takšnem obsegu
močno vpliva na vsakodnevne aktivnosti, vendar se tovrstnim motnjam žal ne moremo izogniti, jih pa poskušamo
zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Po izgradnji povezovalnega kanala obnovljeno cestišče
državne ceste

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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