
Trst, 3. avgusta 2017

TISKOVNO SPOROČILO

V Križu se bodo za čela dela za gradnjo kanalizacije 
V začetku septembra se bo začel prvi sklop del, ki bodo za 5 mesecev potekala v 
vaškem središču. Obdelava odpadnih voda bo potekala v čistilni napravi v Sesljanu, 
kar bo znatno izboljšalo vpliv na okolje. 50-odstotni popust na stroške priključitve

Pomembna pridobitev za okolje

Križ  postaja  bolj  trajnosten:  septembra  se  bodo  začela  dela  za  razširitev

kanalizacije.  Včeraj  popoldne  so na  zahtevo  in  povabilo  1.  rajonskega  sveta

predstavili  projekt  za  izvedbo  prvega  sklopa  del,  ki  bodo  vas  opremila  s

kanalizacijo in nato preusmerila odpadne vode proti  čistilni  napravi  v Sesljanu.

Projekt  je  z  okoljskega  vidika  zelo  pomemben.  Obdelava  odpadnih  voda  bo

potekala v skladu z najsodobnejšimi evropskimi standardi.  Obenem bomo lahko

postopoma  premostili  težave,  ki  jih  povzročajo  obstoječe  greznične  jame,  iz

katerih tekočine pogosto uhajajo v tla. 

5 mesecev dela za 1 km kanalizacije 

Dela  bodo  zajela  približno  1-km  traso  in  30  hišnih  številk.  Začela  se  bodo

septembra  in  bodo  trajala  približno  5  mesecev.  V  tem  obdobju  bo  podjetje

AcegasApsAmga izvajalo cestne izkope v uličicah vaškega jedra od ceste, ki vas

povezuje z obalno cesto,  do nogometnega igrišča “Vesna”.

Tehniki in delavci bodo  položili kanalizacijsko cev in, kjer bo to potrebno, bodo

zamenjali tudi dotrajane vodovodne cevi. Naknadno bomo pri pokopališču zgradili

postajo za dvigovanje odpadnih voda in njihovo preusmerjanje proti čistilni napravi

v Sesljanu. Ta dela so še posebej pomembna, saj bo služil tudi ostalim sklopom

kanalizacije, ki jih bomo v vasi izvedli v naslednjih letih.

Lokacije izkopov 

Izkopavati bomo začeli vzdolž  ceste, ki se od trga pri pokopališču in šoli  spušča

proti  panoramski cesti, ki  vas povezuje z Obalno cesto št. 14 na   jugovzhodu

zaselka. Delovišče bomo postavili tako, da bomo v čim manjši meri motili promet.

Ceste bomo zapirali le občasno in v dogovoru z Občino Trst.

Obvezna priklju čitev, 50-odstotni popust 
Pri vsaki hišni številki bo podjetje AcegasApsAmga uredilo t.i. “inšpekcijski jašek”.

Gre za dostavno točko na robu zasebne lastnine, kamor bomo priključili zasebne

inštalacije  gospodinjstev.  V  skladu  s  54.  členom  Pravilnika  o  celostni  hidrični

službi,  ki  ga  je  odobrila  ustanova  CATO,  se  morajo  gospodinjstva  obvezno

priključiti  na  kanalizacijo.  Da  bi  uporabnikom  olajšalo  priključitev  je  podjetje

AcegasApsAmga  pripravilo  paket,  ki  predvideva  50-odstotni popust  na  stroške
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priključitve: namesto 3.672,00 EUR + DDV bodo priključitveni stroški znašali 1.836,00 EUR + DDV z možnostjo

poravnave  v  šestih  mesečnih  obrokih.  Na  zasebnih  lastninah  bodo  morali  lastniki  poskrbeti  za  prilagoditev

obstoječe  odvodne  cevi  in  za  njeno  preusmeritev  do  inšpekcijskega  jaška,  ki  ga  bo  uredilo  podjetje

AcegasApsAmga. 

Sproti z napredovanjem del bo podjetje AcegasApsAmga kontaktiralo stanovalce hiš ob izkopu, ter jim predlagalo,

da pristopijo ponudbi. V primeru, da bodo gospodinjstva pristopila k ponudbi, ko bo izkop še odprt, bodo lahko

izkoristila 50-odstotni popust.  V nasprotnem primeru, če bodo ponudbo sprejela  kasneje in bo potreben nov

izkop, bodo morala gospodinjstva stroške za priključitev pokriti v celoti.

Kot  je  obrazložila  Predsednica  Maja  Tenze,  bo  “Rajonski  svet  od  občinske  uprave  zahteval,  naj  pomaga

občanom, ki bi lahko imeli težave zaradi priključitve, naj jih vodi in podpira pri vseh dejavnostih, ki so povezane s

priključitvijo.” 

Komunikacija z ob čani in informativno okence

Za maksimalno informiranje občanov sta 1. rajonski svet in podjetje AcegasApsAmga oblikovala komunikacijski

načrt, ki v naslednjih dneh predvideva tudi pošiljanje podrobnega informativnega dopisa vsem gospodinjstvom in

oblikovanje posebne spletne strani  na portalu  podjetja  AcegasApsAmga.  Na sedežu 1.  rajonskega  sveta  bo

delovala  informativna točka, kjer vam bodo naši tehniki na voljo za podrobne informacije za vsako gospodinjstvo

posebej o potrebnih postopkih za priključitev. Delovni urnik okenca je naslednji:

� Torek, 8. avgusta: 9,30 - 12,30

� Četrtek, 10. avgusta: 15,30 18,30

� Torek, 22. avgusta: 9,30 - 12,30

� Četrtek, 24. avgusta: 15,30 18,30

Pri pošiljanju dopisov in delovanju informativnega okenca bo zagotovljena dvojezičnost. V primeru potrebe po

dodatnih informacijah, je podjetje AcegasApsAmga napovedalo, da bo na voljo za dodatna srečanja. Za vsakršno

informacijo  o  delih  lahko  pokličete  na  telefonsko  številko  348.0069775  ali  pišete  na  elektronski  naslov:

dklemse@acegasapsamga.it. 


