Po sledeh mnogih obljub
»Dober glas seže v deveto vas, slab ša še dlje«, pravi stari Ijudski
pregovor, toda glas krajanov, vsaj Podutika pa kot kaže ne seže niti
v občinske klopi kaj šelc. da bi obljube postale tudi resničnost. Od
zbora krajanov je pfeleklo že eno leto, toda zgolj od zapisanih
željah in obljub, se ni kaj dosti spremenilo na bolje. Kljub starim
zapletom okoli stanovanjske gradnje, se je na območju krajevne
skupnosti gradilo in nepozanvalec razmer je kaj kmalu dobil vtis,
da se kraj vendarle oddaljuje iz zastarelosti, vendar prvi vtis hitro
vara. Pa pojdimo po vrsti.
Pred dnevi smo obiskali to ali zamenjavi zemljišč ni bilo pokrajevno skupnost v kateri živi in sebnih težav. Težave pa so se
dela okoli 2.500 krajanov, se po- pričele kopičiti, ko so stanovanjgovorili s tajnico pa tudi pobr- ske zadruge DO Litostroj in Avskali po nekaterih zapisnikih, tomontaže pričeli z gradnjo stazlasti tistem, o zboru krajanov novanj. Najprej se je zapletlo pri
pred enim letom, ko so obravna- pitni vodi, saj je le-te pričelo privali Osnutek zazidalnega načrta manjkovati v višjih legah naselja.
južnega dela otoka ŠS 3/4 Podu- Od skupno 33 cest je dobra polotik in pa razvoja na področju ko- vica neasfaltiranih, 29. maja leta
munalnih dejavnosti, infrastruk- 1985 se je porušil stari most na
ture in pa gradnje najnujnejših Podutiški. Cestno podjetje Ljubobjektov. Velja poudariti, da je Ijana TOZD Vzdrževanje je
to ena tistih krajevnih skupno- zgradilo zasilni most čez potok
stih, kjer še posamezniki naseda- Glinščico, Most je še vedno brez
jo obljubam, recimo; da bo ure- zaščitne ograje in neosvetljen.

jeno telefonsko omrežje, da se
bo kaj kmalu pričelo z gradnjo
nove trgovine. ker dosedanja ne
zadostuje sedanjim potrebam,
da bodo jutri pričeli z asfaltiranjem cest, gradbeniki hitijo
z gradnjo vzgojno-varstvene organizacije, šole, tudi most na Podutiški naj ne bi bil več predmet
razprav...
Po zagotovilu tajnice krajevne
skupnosti pa tudi iz papirjev je
razvidno, da s kmeti pri odkupu

Med tem ko krajani lahko samo razmišljajo o telefonih, šoli
in vrtcu, jim Emona namesto trgovine ponuja že obrabljeno frazo »V delu je...« Na območju
krajevne skupnosti Podutik je
gradnja stanovanj takorekoč
v teku, vendar kot kaže, bo slej
kot prej treba misliti tudi na objekte družbenega standarda, da
o pitni vodi, asfaltiranih cestah
in telefonih niti ne razmišljamo...
Jože Čurin

