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ZAKLJUČEK GRADNJE KANALIZACIJE V VRBI IN NA BREZNICI
V mesecu avgustu 2008 se je pričela izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega
omrežja v naseljih Vrba in Breznica, istočasno se je obnavljalo tisto vodovodno omrežje, ki je
potekalo po načrtovani trasi kanalizacije in je bilo iz neustreznega materiala ali premalo
dimenzionirano. Obe investiciji je sofinancirala Evropska unija, Evropski sklad za
regionalni razvoj. Investicija (kanalizacija in vodovod skupaj) je bila vredna po osnovnih
pogodbah 1.319.823 eurov, kasneje se je, zaradi povečanega obsega del in nekaj dodatnih
del, povečala za cca 20%. Evropski sklad za regionalni razvoj je od tega financiral investicijo
v vrednosti 921.248 eurov.
Izvajalec gradnje kanalizacije, GRAD, Obrtno gradbeno podjetje d.d. z Bleda, je bil izbran v
skladu z Zakonom o javnem naročanju z javnim razpisom, prav tako izvajalec obnovitvenih
del na vodovodnem omrežju, Dežman d.o.o. iz Strahinja. Nadzor nad gradnjo je izvajalo
podjetje Alpdom d.d. iz Radovljice.
Kanalizacijsko omrežje je bilo zgrajeno v naselju Vrba večinoma že do novega leta 2009, na
Breznici pa do konca junija 2010. Nekaj zgrajene stare mešane kanalizacije na Breznici se je
obdržalo za odvodnjavanje meteorne vode s cest in javnih površin. Konec leta je dela
otežkočalo deževje, po novem letu pa izreden mraz, ki je dela zaustavil za skoraj 3 tedne.
Zaradi navedenega se je prvotni terminski plan nekoliko podaljšal, kar je seveda dodatno
obremenilo vaščane, ki so morali zato dalj časa prenašati razkopane, blatne ali prašne ceste.
Po izgradnji so bile prekopane ceste v celoti preplastene z asfaltom. Kljub vsemu, se je
izgradnja zaključila pred poletnimi dopusti.
Do meseca septembra se je nato urejala dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda
kanalizacije, ki je bil nato uspešno opravljen 23.9.2009, 7.10.2009 pa nam je Upravna enota
Jesenice že izdala uporabno dovoljenje.
Kljub zgrajeni fekalni kanalizaciji se občani v tem letu še niso mogli priključiti nanjo s hišnimi
priključki, saj je potrebno dograditi še zbirni fekalni kanal od Vrbe do Studenčic, kjer se bo
priključil na radovljiški kanalizacijski sistem in preko njega na Centralno čistilno napravo v
Radovljici. Končni cilj izgradnje fekalne kanalizacije je prav v tem, da se fekalno vodo
ustrezno očisti preden se odvaja naprej v okolje.
Predvidoma bo zbirni povezovalni kanal do Studenčic zgrajen v letu 2010. O možnosti
priključevanja na kanalizacijsko omrežje bodo občani pravočasno obveščeni.
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