Vasja Ivančič
Dolinska ulica 4
6240 Kozina
ZADEVA: DELOVANJE NEKATERIH SLUŽB, KI SKRBIJO ZA JAVNO DOBRO
Spoštovani,
po pogovorih z občani, sem se odločil, da vas seznanim z najbolj perečimi problematikami, za katere upam,
da jih bo možno odpraviti v relativno kratkem času.
Prvi problem se nanaša na čiščenje poti potem, ko je danes v letošnjem letu v naši občini zapadel prvi
sneg. Tako sem dobil pripombe, da je bila cesta do Ostrovice/Artviž splužena, danes nekje okrog 14.30.
Prav tako pa naj ne bi bili postavljeni količki za markiranje poti. Ker so bili ljudje zadovoljni z storitvami
CPK v preteklosti upam, da bo tudi tako ostalo tudi v prihodnje. Na tem mestu apeliram na občino, da
poskuša ugotoviti, ali je v primerjavi s preteklimi leti prišlo do kakšnih sprememb pri vrstnem redu čiščenja
občinskih cest v naši občini in bi bilo občinske poti možno počistiti v krajšem času.
Današnji sneg je tudi pokazal, da prihajamo v bolj deževno obdobje. Na Kozini tako v najbolj deževnih
dnevih prihaja do zamašitve jaškov, kar ima za posledico številne nevšečnosti. Zato ponovno apeliram na
občino, da Kraški vodovod vzpodbudi k bolj doslednemu čiščenju jaškov in rež na cestah, kamor naj bi se
stekala voda. Na tem mestu me tudi zanima, koliko krat letno, kdaj in kje v naši občini Kraški vodovod
izvaja čiščenje infrastrukture, kamor se steka voda.
Poleg tega bi opozoril, da prihaja do nevzdržnega smradu na Kozini in v Hrpeljah. Po velikih investicijah v
komunalno infrastrukturo ter tudi izgubljenih evropskih sredstvih, ki so bila nadomeščena z denarjem
občanov, bi pričakoval, da bo kanalizacijsko omrežje delovalo brezhibno, a žal temu ni tako. Ne samo, da
se pritožujejo krajani Kozine in Hrpelj, pritožujejo se tudi obiskovalci, ki si kraj zapomnijo le še po
specifičnem vonju. Da ne govorim v prazno bi rad navedel, da sem bil tudi sam v soboto, 9.11.2017 okrog
12.00 bil priča nevzdržnemu smradu na v okolici Blagovne hiše in nekdanje Banke Koper. Neprijetne
vonjave so pa tako ali tako stalnica na Istrski ulici. Na tem mestu bi rad pozval občino, da najde rešitev za
nastalo situacijo ter opravi revizijo izvedbe del na kanalizacijskem omrežju. Celoten pregled investicije v
komunalno omrežje (izvedena dela, načrti, ipd.) bi morda lahko pokazal, ali je problem v infrastrukturi ali
kje drugje.
S tem pismom sem želel opozoriti na probleme, za katere menim, da bo občina z njihovim ustreznim
reševanjem močno izboljšali kvaliteto življenja naših občanov in obiskovalcev naše občine. Upam, da se v
zvezi s problemi in apeli, ki sem jih navedel, kmalu slišimo in vidimo.
Lepo vas pozdravljam in vam želim uspešen torek,
Vasja Ivančič, lista Pretresi

