Po končanih delih v mesecu maju, opravljenem tehničnem pregledu in pridobitvi
uporabnega dovoljenja v mesecu juliju 2011, se je odprla možnost priklopa občanov na
novozgrajeno kanalizacijo v Gabrovem naselju (južni del Divače) in starem jedru
naselja Divača.
Operacija se je izvajala v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«. Operacija se je izvajala
dve leti in sicer 2010 in 2011.
Stroški celotne investicije naj bi do konec leta 2011 znašali 586.840,00 EUR.
Od upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo vrednost izvršenih gradbenih del in
nadzora v višini 503.594,63 EUR brez vključenega davka na dodano vrednost, je
Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj prispevala sredstva v
višini 428.055,41 EUR t.j. v višini 85%.
Ostala sredstva za financiranje - 15% deleža upravičenih stroškov in ostale neupravičene
stroške kot so davek na dodano vrednost, projektna in investicijska dokumentacija, itd., pa je
zagotovila občina Divača.
Z izvedbo navedene operacijo se je uredilo ustrezno odvajanja odpadnih (fekalnih)
komunalnih voda, na katerega se ima možnost priključiti cca. 240 prebivalcev.
Priključitev na kanalizacijo je brezplačna, hišni priključek pa si mora izdelati vsak
lastnik oziroma uporabnik sam.

Pred priklopom je potrebno izpolniti in oddati

»Zahtevek za priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje«. To je obrazec, v katerem je potrebno izpolniti osnovne
podatke o priključku (kdo se priključuje, lokacija priključitve, tip priključka,…) in le-tega
oddati na Občino Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali na Kraški vodovod Sežana
d.o.o., Bazoviška 6, 6210 Sežana.

Obrazec lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Divača vsak dan od 7.00 do 14.00 ure, v
sredah pa do 17.00 ure, nahaja pa se tudi na internetni strani Občine Divača, www.divaca.si.
Po priklopu bo priključke in ustreznost priključkov pregledala posebna komisija s strani
upravljalca – to je Kraški vodovod Sežana.
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