OBVEŠČAJMO se
Občina Trst bo v primeru sneženja prek svojih Facebook in Twitter profilov s heštegom #AllertameteoTS (viden tudi tistim, ki niso registrirani) objavljala informacije
javnega interesa (npr. o zaprtju šol, preusmeritvah prometa, obveznosti uporabe verig itd.) ter pridobivala in delila informacije, ki jih priskrbijo prebivalci (npr. o
podrtem drevesu, nedelujočem semaforju, snegu, ki visi čez rob strehe, itd.).

twitter.com/comuneditrieste

SNEG IN POLEDICA
Skupaj preprečimo nevšečnosti

https://telegram.me/comunetrieste
(samo s pametnega telefona)

facebook.com/ComunediTrieste

Uporabne telefonske številke
•
•
•
•
•
•

Lokalna policija in reševalci 			
040.366111 (24h)
Urad za stike z javnostjo Občine Trst
040.6754850
Orožniki 					112
Državna policija 				112
Gasilci 					112
Prva pomoč 				112

Približuje se zima in mesto se tako kot druge prestolnice srednje Evrope v božičnem duhu
pripravlja, da postane še lepše. Če zapade sneg, se v Trstu ustvari čarobno vzdušje. Vendar pa
lahko sneg v mestu, kjer takšni vremenski pojavi niso običajni, predstavlja tudi nevšečnost za
tiste, ki se morajo odpraviti iz hiše. Prav zato Občina Trst v sodelovanju z družbo AcegasApsAmga
daje na voljo svoje vire, da bi prebivalci imeli kar največjo možno podporo pri premagovanju ovir
med premikanjem po mestu. Vabim vas, da pozorno preberete to koristno zloženko, saj boste po
eni strani spoznali ukrepe Občine in družbe AcegasApsAmga v primeru sneženja, po drugi strani
pa boste dobili vse informacije, potrebne za reševanje težav, ki se lahko pojavijo, in sicer v tesnem
sodelovanju z institucijami.
Podžupan Pierpaolo Roberti

V primeru snega ali poledice
imata občina in družba AcegasApsAmga pripravljeno
osebje in sredstva. Zaradi
zmanjšanja nevšečnosti in
preprečevanja nesreč pa je v
duhu skupnost potrebno sodelovanje vseh prebivalcev.
assessorato

Navodila

UKREPI

PRISPEVEK

občine in družbe AcegasApsAmga

prebivalcev

Kontrolna soba glede na vremensko napoved v realnem času obvešča reševalne ekipe,
ki posipajo sol in čistijo sneg.

Da se lahko uspešno kosamo s snegom in ledom v tako raznolikem mestu, kot je Trst, je
potreben aktiven prispevek prebivalcev.

Posipanje soli

Odstranjevanje snega in leda

Preden zapade sneg, se s posipalniki družbe AcegasApsAmga ceste posipajo s soljo, da
bi preprečili nastanek poledice.

V 45. členu* Uredbe o ravnanju s komunalnimi in podobnimi odpadki ter čiščenju območja Občine Trst je določeno, da mora vsak prebivalec očistiti sneg in led na lastnih dovozih in delih pločnika ob lastnih domovih oz. lastnini.

Pluženje
Ko je ne cestah vsaj 5 cm snega, se s plugi družbe AcegasApsAmga splužijo določene
poti po mestu, da bi odstranili snežno odejo. Ta dejavnost se izvaja med celotnim obdobjem sneženja.

Torna all'Elenco Disegni

Posipavanje in pluženje potekata po vnaprej določenih poteh, pri čemer imajo prednost poti za dostop do bolnišnic, glavne ceste, ceste, po katerih poteka javni prevoz,
ceste z gostim prometom ter glavne ceste v posameznih četrtih.

Ali ste vedeli, da ...

Zaščita vodnih števcev

• Sol zmanjšuje temperaturo

Močan mraz lahko povzroči zamrznitev vode in poškoduje vodne števce.
Če je to fizično možno, je torej zelo
pomembno, da se zaščitijo števci, ki se
nahajajo izven stavb. Števce v vodomernih jaških lahko dobro izoliramo
z vrečkami, ki jih napolnimo s časopisnimi odrezki, zunanje števce pa lahko
zaščitimo s cunjami ali starimi majicami, ki jih ovijemo v plastične vrečke.
V zelo mrzlih dneh je priporočljivo, da
poskrbimo za »gibanje« vode v ceveh,
in sicer tako, da pustimo, da teče iz ene
izmed notranjih pip.

zmrzali za prb. 5°, zaradi tega
torej led na nastaja več pri 0°,
temveč pri temperaturi, ki je
nižja od 5°. Prav zato je ceste
treba posipati s soljo pred začetkom sneženja.

• Rezila snežnega pluga so

učinkovita, ko je debelina
snežne odeje na cestah vsaj
5 cm. Iz tega razloga se ne
uporablja že takoj, ko začne
snežiti.

Posipavanje s soljo
Zelo se priporoča, da se s soljo posipa pločnik pred hišo (prb. 1 žlica na m2 pred sneženjem; prb. 50 gramov, če že sneži), da ne pride do poledice.
Da bi olajšala delo prebivalcem, bo občina v primeru sneženja delila sol na:

•
•
•
•

občinskem sedežu na naslovu viale Miramare 65
občinskem sedežu na naslovu via dei Macelli 3
sedežu I. okraja na naslovu loc. Prosecco-Contovello 159
pred zbirnim centrom AcegasApsAmga na naslovu Dunajska Cesta 84a (Opčine)

Uporabni nasveti v primeru snega ali poledice
• Avtomobil uporabljajte zgolj, če je to nujno potrebno, saj je vožnja v snegu nevarna,
•
•
•
•

poleg tega pa promet upočasnjuje pluženje.
Vozite zelo previdno, v skladu s 141. členom Zakona o cestnem prometu, ter uporabljajte zimske gume ali verige.
Če je možno, avtomobil parkirajte v garažo, da ne ovirate pluženja.
Izogibajte se uporabi motornih koles, skuterjev in koles.
Vedno nosite varne čevlje in, če je le možno, dereze, da se izognete padcem: pločniki
so namreč zelo spolzki, zlasti, če pride do poledice.

*45. člen, 4. in 5. odstavek
4. Sneg in led na pločnikih v širini najmanj 100 cm morajo obvezno očistiti tudi: javni ali zasebni lastniki ali upravljavci nepremičnin in/ali zemljišč na odseku pred
nepremičnino in/ali zadevnim zemljiščem, z izjemo odsekov za trgovine, prodajalne, skladišča ali razne dejavnosti; lastniki ali upravljavci javnih mest ter trgovinske in
obrtne dejavnosti na splošno (trgovine, prodajalne, skladišča itd.) na odsekih pred prostori, v katerih potekajo te dejavnosti;
5. Da lahko očistijo sneg in led na navedenih odsekih, morajo osebe iz 4. odstavka imeti primerno opremo in material (kovinska lopata, sol za posipanje cest itd.).

