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Spoštovani uporabnik ceste!

  

Po dolgotrajnih naporih nam je uspelo, da je KS zagotovila v svojem proračunu za leto 2014 
2/3 sredstev, 
ki so potrebna za ureditev drugega dela glavne ceste skozi Rihpovec.

      

 Gradbeni odbor se je nekajkrat sestal, pripravil načrt ureditve, pripravil lasten popis
nepremičnin, 
pridobil ustrezne predračune in sklical sestanek uporabnikov ceste. Sestanka se je udeležilo kar
nekaj 
zainteresiranih, kljub temu pa želimo prav vse obvestiti o dogajanju v zvezi s tem projektom.

  

Glede na pogoje financiranja, smo uporabniki dolžni sami zbrati 1/3 sredstev, kar znaša dobrih
15.000,00€. 
Dogovorili smo se, da bomo zbirali samoprispevek v naslednjih kategorijah:
1. Objekti, kjer nekdo živi            300,00€
2. Zidanice in ostali objekti           200,00€
3. Lastniki parcel (travnik, gozd)        100,00€

  

Na ta način bomo zbrali tisto potrebno tretjino sredstev. Bili so razni predlogi, kakšen znesek ali
ključ  
bi bil najbolj korekten in pošten, vendar smo se na koncu strinjali, da je takšen način nekako
najbolj 
enostaven in pregleden. Mogoče še to: če ima nekdo hišo in vikend in parcelo, se šteje seveda
le hiša, 
torej 300€. In popisali smo nepremičnine in ne število prebivalcev v njej, število gospodinjstev
ali podobno.
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Zneski so na prvi pogled visoki, po drugi strani pa 300€, kar predstavlja strošek objekta, kjer
nekdo živi, 
spet ni pretiran. Potrebno je vedeti, da je obstoječi asfalt star skoraj 40 let in da bo novi spet
moral 
zdržati vsaj toliko časa. 300€ je znesek, ki ga vsak plača v samo 10ih mesecih za obvezno
dodatno  
pokojninsko zavarovanje ali pa znesek, ki ga plačamo v pol leta za TV, telefon in internet. 
Cesta bo spet za vsaj 40 let. Še bolj bodo vozili tovornjaki in težki stroji. Eni bodo zidali, eni 
bodo vozili drva, drugi težke stroje; časi gredo naprej in ljudje se poslužujemo pomoči pri
svojem delu. 
Prav zato je pomembno, da bo tokrat narejeno kvalitetno in prav zato, moramo prispevati tudi
svoj delež.
Nekateri so se spraševali, zakaj bi morali prispevati, če pa živijo nižje v vasi. Prav je, da vsi
razumemo, 
da je to ena cesta, skozi celo vas. Pred leti se je uredil prvi del, sedaj je na vrsti drugi del. 
Na vrsti bo tudi tretji, četrti in peti del, priključki iz vseh strani. Verjetno je prav in pošteno, 
da vsi sodelujemo pri vseh vaških projektih, saj bomo le tako uspeli urediti potrebne zadeve. Že
država 
je razdeljena in skregana in vsaj na vaški ravni smo lahko složni in razumevajoči drug do
drugega.
Dejstvo je, da je samoprispevek  prostovoljni in da vas nihče ne bo prisilil vanj, verjetno pa je
prav 
in korektno, da sodelujemo vsi. Tokrat in prihodnjič, ko se bomo spet česa lotili. Pozabimo na
medsebojne 
zamere prejšnjega stoletja in skušajmo storiti tako, da nam bo vsem bolje in da bomo imeli lepo
in urejeno 
okolje. Vsaj na nivoju vasi, kjer je vse odvisno od nas samih.

  

Še nekaj besed o projektu:
Prenovili bomo cesto od križišča v vasi pa do zgornjega križišča na vrhu Rabra. Začeli bomo pri
kontejnerjih v vasi, 
kjer bomo asfalt razširili do kontejnerjev, razširili ovinek in uredili kanalete. Vse prepuste bomo
ustrezno 
podaljšali, kanalate bodo na obeh straneh ceste, izpusti vode pa na 4m. Tako bomo poskrbeli,
da voda  ob nalivih 
ne bo povzročala škode na in ob cesti. Prestavili bomo lovilni jašek na križišču na Rabru in
položili nove cevi 
za odvodnjavanje. Priključki na cesto bodo razširjeni v dovoze, da se ne bo kasneje dogajalo,
da bo na teh delih 
asfalt pokal. Pri priključkih bomo položili v  zemljo prazne cevi, da bomo preprečili prekopavanja
ceste v prihodnje. 
Cesta bo povsod širine 4m ali več. Betonske obcestne lovilne jaške bomo znižali in ustrezno
zavarovali, saj takšni 
kot so predstavljajo veliko nevarnost.
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Projekt bo izveden jeseni (ob predpostavki, da bomo zbrali potrebna sredstva).
Nekaj tisoč € bomo skušali privarčevati na način, da bomo sami sodelovali pri pripravah,
predvsem pri ureditvi 
odvodnjavanja vod.Prav je tudi, da se vsi zavedamo, da vode iz žlebov in privatnih dovozov ni
dovoljeno spuščati na cesto. 
Vsak mora svojo vodo sanirati na način, da ne obremenjuje ceste ali soseda. Kar nekaj
nepremičnin je takšnih, ki 
tega nimajo urejenega  in tako povzročajo velike težave nižje ležečim nepremičninam.
Potrebna soglasja lastnikov zemljišč ob cesti smo v celoti že skoraj pridobili. Ob tej priložnosti
še prošnja, 
da vsi imate stavbe ob cesti sproti urejate odtoke in kanalete, ki so v bližini vas. Le tako bo
poskrbljeno, 
da bo voda odtekla po pravi poti.

  

Tole bi bile osnovne informacije o letošnjem vse vaškem projektu. Sredstva se bodo pobirala od
hiše do hiše, 
za vsako vplačilo boste prejeli dokazilo. Možno je tudi plačilo na dva ali tri obroke. Vsi, ki imate
možnost in vsi, 
ki niste vsakodnevno na Rihpovcu, lahko sredstva nakažete tudi na račun, ki smo ga posebej za
ta namen odprli pri 
Banki Koper:  10200-0154695933, v namen OBVEZNO VPIŠITE ime in priimek  ter hišno
številko ali št. parcele.

  

Zaradi preglednosti izvedbe projekta, bomo po končanem projektu s podobnim obvestilom
obvestili vse, ki ste prejeli 
to pismo o poteku del, o opravljenih prostovoljnih urah posameznikov ter o višini vplačanih
samoprispevkov 
posameznikov poimensko glede na pripravljen popis nepremičnin. Računamo tudi na zaključek
s pečnim odojkom in kakšnim litrom vina ter vaškim druženjem.

  

Z lepimi pozdravi!

  

Gradbeni odbor:
Franci Starič
Damjan Zupan
Andrej Oberč
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Ivan Mavec
Helena Šircelj
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