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V Šempetru dela na terenu zaključena
Dela na terenu v okviru projekta Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v
Občini Žalec, naselje Šempeter II. faza so zaključena. Odpravljene so bile tudi vse
pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili pri tehničnem pregledu. Občina Žalec pa je že
pridobila uporabno dovoljenje.
Občina bo omrežje v naslednjih dneh predala v najem in upravljanje JKP Žalec. V skladu z
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki je bil sprejet konec lanskega novembra
tudi v Občini Žalec, je priključitev objektov na področju Šempetra, ki je del tega projekta, torej
na področju Petelinjeka, Soseske, dela Savinjske, na javno kanalizacijo za gospodinjstva
obvezna. To pa pomeni, da morajo vsi, ki so do sedaj koristili greznice, greznice po priklopu na
javno kanalizacijsko omrežje ustrezno očistiti, dezinficirati in odstraniti, saj se mora poslej
odpadna voda odvajati neposredno v javno kanalizacijo. Vse to pa bo nadzorovalo Javno
komunalno podjetja Žalec. JKP Žalec bo tako gospodinjstvom v naslednjem mesecu poslalo
obvestila o tem, da je priključitev na kanalizacijo obvezna in jim posredoval pogoje za
priključitev. Pogoji vključujejo tudi soglasje upravljavca, torej JKP Žalec, za priključitev in plačilo
komunalnega prispevka, ki ga odmeri Občina Žalec. Priključitev na javno kanalizacijo se mora
potem pod nadzorom JKP Žalec v skladu z omenjenim odlokom opraviti v roku šestih mesecev
od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
V primeru v tem projektu prenovljenega vodovoda pa se postopek pravzaprav z izvedbo del na
terenu zaključi tudi za uporabnike. V projektu prenove vodovoda so okrog 50 let stare in
dotrajane vode zamenjali novi, iz ekološko neoporečnih materialov, s katerimi so rešili tudi
odvečno izgubljanje vode iz dotrajanih cevi. Prenovljeni vodovod pomeni bolj optimalno oskrbo
prebivalcev z vodo, ker pa gre za obnovo že obstoječega glavnega voda in hišnih priključkov na
območju cest, stroške ne bodo nosila gospodinjstva.
/OKVIRČEK/:
Spomnimo, pri projektu Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda, naselje
Šempeter, II. faza gre za skoraj 1,2 km novih kanalizacijskih vodov in skoraj 850 m
obnovljenega vodovoda, na območju Petelinjeka, Soseske, dela Savinjske in Šolske ulice, Na
travniku in dela Tovarniške ceste. Z njim se bo na kanalizacijo dodatno priključilo 82 objektov
oziroma 328 uporabnikov, oskrba s pitno vodo pa se izboljšuje za 228 uporabnikov. Celotna
investicija znaša okrog 600 tisoč evrov (brez DDV) in jo v višini 85 odstotkov vseh potrjenih
javnih upravičenih izdatkov financira Evropski sklad za regionalni razvoj.
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