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ODGOVORI
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO
BILA PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA

6. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. april 2007
1.

SVETNIK ROBERT GOLOB je podal nestrinjanje z odgovorom, in sicer:
»Gre za odgovor, ki ga je pripravila komisija za zemljišča bivših agrarnih
skupnosti, t. im. Grgarskih gmajn za en primer glede dveh parcel 639/200 in
639/201. Ta odgovor, ki je tu, navidezno ustreza tistemu, kar smo spraševali,
vendar žal vsaj po mojih informacijah, ki jih imam s strani enega od teh dveh
oseb, ki sta v zadevo vključena, ne odgovarja dejanskemu stanju. Zato bi zaprosil
to komisijo, da odgovor dopolni, in sicer v tem delu, kjer pravi, da ta, ki je
oškodovanec, ki naj bi s svojo izjavo jamčil, da je uživalec nekih drugih parcel, ali
je komisija res prepričana, da tak papir ima. Po mojih informacijah takega papirja
ni, da bi to jamčil. Še več, ta oškodovanec danes hodi naokoli s papirji s katerimi
dokazuje tudi svoje pravno nasledstvo te iste parcele. V primeru pravnega
nasledstva uživanje pa ne zdrži več. Če je nekdo pravni naslednik, ker nekaj
podeduje, je potem čisto vseeno, če si nekdo prilasti pravico in mu začne
obdelovati parcelo.
Komisija naj prosim do naslednjič preveri pravno vprašanje lastništva teh dveh
parcel in potem preveri tudi sedanje stanje, ali oba še vedno pisno jamčita za to,
kar je tu zapisano. Verjamem, da je bila ta situacija na dan pred enim letom,
vendar po mojih informacijah to ne drži več.«

Komisija za zemljišča bivših Agrarnih skupnosti Grgarskih gmajn je posredovala
naslednji odgovor: »Komisija za zemljišča bivših Agrarnih skupnosti Grgarskih gmajn je
na sestanku dne 20. 5. 2007 v prisotnosti naslednjih članov komisije: Boris Rijavec,
Silvester Plesničar, Matej Rijavec, Franko Šušmelj, Jože Koradin, Bogomir Miljavec, Elvis
Trepič in Aleksander Škrlj ponovno obravnavala problematiko v zvezi s parcelami št.
639/200 in 639/201 k.o. Kromberk zaradi nestrinjanja svetnika Roberta Goloba s
prejšnjim odgovorom komisije glede teh dveh parcel.
Gospodu svetniku Robertu Golobu komisija ponovno poudarja, da je bila naloga komisije
po sklepu mestnega sveta z dne 20. 10.2005 zbiranje podatkov o uporabnikih oz.
priprava prečiščenega seznama zemljišč in uživalcev po posameznih zemljiščih t.i.
Grgarskih gmajn.
Komisija ne more preverjati pravno vprašanje lastništva, ker to ni njena naloga in v njej ni
pravnikov, kakor tudi ni njena naloga, da preveri sedanje stanje, kdo od uporabnikov kaj
jamči v tem trenutku.
Originalni izjavi obeh oseb, ki sta v zadevo vključeni, sta pri njih doma, kopiji izjav pa sta
na MONG.

Prosimo, da se v bodoče ne obračate več na komisijo, saj je le-ta končala s svojim delom
ob predaji spiska uporabnikov zemljišč k.o. Kromberk MONG v septembru 2006.
Zgoraj omenjeno pisno poročilo, ki je bilo sprejeto na sestanku komisije za zemljišča
bivših Agrarnih skupnosti t.i. Grgarskih gmajn dne 20. 5. 2007, podpisujejo naslednji na
sestanku prisotni člani komisije: Boris Rijavec, Silvester Plesničar, Matej Rijavec, Franko
Šušmelj, Elvis Trepič, Jože Koradin, Aleksander Škrlj in Bogomir Miljavec.«
2.

SVETNIK mag. DAVORIN MOZETIČ je podal naslednje ustno vprašanje:
»Drugič dajem vprašanje, ki me zanima, in sicer zakaj je bil posredovan odgovor,
da je rešen problem v zvezi z odkupom zemljišča na Volčji Dragi in kje se je to
zataknilo. Lepo prosim za čist odgovor brez imen, ker me imena ne zanimajo.«

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval svetnika
naslednji odgovor: »Pri pregledu spisa, ki se nanaša na odkup predmetnega zemljišča na
Volčji Dragi, ni na nobenem dopisu lastnici zemljišča oziroma v odgovoru na svetniško
vprašanje zapisano, da je primer že rešen. Mestna občina Nova Gorica je na podlagi
idejnega projekta naročila parcelacijo križišča Martex. Odločba o parcelaciji je postala
pravnomočna 18. 10. 2006, vendar z nastankom nove Občine Renče-Vogrsko Mestna
občina Nova Gorica ni imela zakonske podlage za razpolaganje z nepremičninami, ki
ležijo na območju nove občine. Po razgovoru z županom Občine Renče-Vogrsko bodo s
postopkom odkupa zemljišča nadaljevali takoj, ko bodo zaposlili občinsko upravo z
ustreznimi kadri.«
3.

SVETNIK ROBERT GOLOB je podal naslednjo ustno pobudo:
»Tudi moja pobuda se navezuje na prometno ureditev, delno tudi že na
vprašanje mojega kolega Trtnika v zvezi z odvozom in dovozom materiala na
cesti med kromberško vpadnico in križiščem pri Hrastu in potem proti Paludam.
Tam je sedaj odprtih cel kup gradbišč. V tem mestnem svetu smo imeli posebej
pri gradbišču za nakupovalni center debato o tem in sprejeli celo sklep, da se
križišče pri Hrastu do ureditve ne sme uporabljati za odvoz ali dovoz materiala.
Danes je na žalost situacija ravno obratna. Ne samo, da se to križišče uporablja
za tiste objekte, za katere se sploh ne bi smelo, ampak vmes so se odprla še tri
nova gradbišča, za katera takrat sploh nismo vedeli in vsa ta gradbišča
uporabljajo izključno samo to križišče pri Hrastu.
Službe se tega problema zavedajo, ampak očitno ali ne morejo ukrepati ali pa
ne znajo. Vprašanje je, kaj lahko naredijo in kaj nameravajo narediti, da se bo ta
problem omilil? Komunalni inšpektor je verjetno tisti, ki je pristojen za te zadeve.
Mogoče je to občinski inšpektor za ceste, ki ga žal nimamo.
Zato dajem dve pobudi. Ena je, da župan nemudoma imenuje občinskega
inšpektorja za ceste, da bomo vedeli na koga se obračati v takih primerih in
drugič, da se pripravi program ukrepov za to konkretno gradbišče, kako omiliti
vpliv tovornega prometa, še posebej zato, ker vemo, da se pripravlja tako
krožišče na Grčni, kot tudi Eda center in podobno in bomo vedno imeli iste
probleme. Mestne službe morajo biti pripravljene, da učinkovito ukrepajo v
primerih, ko prevozniki dobesedno zlorabljajo svoje pravice in vozijo ob vseh
mogočih in nemogočih urah, ne glede na projektne pogoje iz gradbenega
dovoljenja itd. Mestna uprava ne sme stati ob strani in nemočno gledati. Če je
potrebno sodelovanje s policijo, pa naj si pomaga s policijo.«

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval svetnika
naslednji odgovor: »Kot je bilo že odgovorjeno na svetniško vprašanje glede tovornega
prometa v križišču pri gostišču Hrast v Novi Gorici, je uprava Mestne občine Nova Gorica
reagirala na nespoštovanje dogovora glede dovoza in izvoza tovornega prometa iz

gradbišča nakupovalnega centra v Novi Gorici. Po razgovoru z investitorjem izgradnje
nakupovalnega centra naj bi dovoz in izvoz na gradbišče preko omenjenega križišča res
izvajali v manjši meri za potrebe pripravljalnih del in ureditve gradbišča. Za potrebe same
izgradnje nakupovalnega centra pa naj bi v skladu z dogovorom v mesecu juniju uredili
dostop na Vojkovo cesto, za kar se intenzivno dogovarjajo z Direkcijo RS za ceste.
Uprava Mestne občine Nova Gorica se zaveda problematike izgradnje obvoznice Solkan
– Kromberk (s tem povezana zapora Ščedenske ceste), križišča pri gostišču Hrast,
krožišča na Grčni in krožišča Ulice Gradnikovih brigad in Lavričeve ulice v letošnjem letu
ter napovedan začetek izgradnje EDA centra v Novi Gorici. S posameznimi investitorji je
dogovorjen terminski rok izgradnje tako, da se izgradnja obvoznice oz. zapora
Ščedenske ceste ter izgradnja križišča pri gostišču Hrast in krožišča na Grčni časovno ne
pokrivajo.
Naj še omenimo, da Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe redno
sodeluje z Policijsko upravo Nova Gorica v primerih vandalizma nad objekti in napravami
javne infrastrukture v lasti Mestne občine Nova Gorica in v primerih preobremenitve
občinskih cest.«
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