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Senično, 01.09.2018
VOLITVE ŽUPANA SE BLIŽAJO

Živimo na obrobju tržiške občine in kar je v naši občini povezano z investicijami
smo pa sploh čisto na obrobju. Težko je ugotoviti, kdaj se je nazadnje v našem
kraju kaj novega uredilo ali postavilo. Obnova doma, ki jo je vsekakor potrebno
pozdraviti, spada v tisto kategorijo investicij za katere se vsako leto nameni
nekaj denarja glede na število krajanov in potem nameni za ureditev prostorov
ali kaj podobnega. Ob razmeroma obsežnih investicijah v občini, ki so potrebne,
pa vseeno pogrešamo nekakšno opredelitev, kaj ima prednost ne glede na število
volivcev na posameznem delu občine.
Letos jeseni bodo volitve župana in to je ena od priložnosti, da od kandidatov
zahtevamo njihovo opredelitev glede prednostnih investicij v zagotavljanje boljše
varnosti otrok na poti v šolo in tudi vseh ostalih, ki uporabljajo javne ceste. Prav
to je že dolga leta najbolj preče problem v Seničnem, saj ob zelo prometni cesti
ni pločnika, ni nobenega prehoda za pešce in tudi ne označenega postajališča za
avtobuse. Ali je to sploh mogoče, ko pa so v drugih delih iste občine standardi na
tem področju že mnogo preko tega minimuma. Tudi sedanji projekt pločnika, ki
je v pripravi, predvideva pločnik le samo za vzorec tega, tako kratek bo.
Drugo področje, ki je tudi pomembno, so investicije v čistejše okolje. Tu bi bilo
nujno potrebno, da bi bili seznanjeni, kdaj bo na vrsti investicija v ureditev
kanalizacije na našem območju, saj je za to zadolžena občina glede na število
krajanov (po državni UREDBI je za AGLOMERACIJO št.: 3844 – Spodnje Vetrno
in Senično rok 31.12.2023) in veljavne državne predpise. Dokler ta kanalizacija
ni urejena plačujemo izjemno drago praznjenje greznic in desetkrat višjo
okoljsko dajatev kot tisti, ki jim je občina že uredila kanalizacijo.
Tretje področje, ki ga je tudi potrebno urediti in je to dolžnost občine, je statusna
ureditev upravljavca seniškega vodovoda. Z ozirom na število prebivalcev, ki jih
ta vodovod oskrbuje z vodo, je to JAVNI VODOVOD in za upravljanje takega
vodovoda je potrebno, da ima upravljavec, Vodovodna zadruga Senično z.o.o.,
koncesijo, kot to določa državni predpis in kot je v nekaterih drugih sosednih
občinah že urejeno.
Obljube kandidatov za župana pred volitvami sicer niso zagotovilo, da bo to
potem tudi realizirano. Je pa lahko neka zaveza, na katero bi bilo potem
potrebno župana neusmiljeno opominjati in ga nadlegovati vse dokler ne bo
izpolnjena. Taka so razmišljanja podpisanega, seveda bo pa vse to mogoče imelo
kakšen učinek, če nas bo več in če bomo glasni.
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