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Zadeva: Vprašanje 
 
 
V skladu z poslovnikom MS čl. 98 zastavljam županu sledeče vprašanje: 
 
Na  minuli 31. seji MS ste nas svetnike seznanili s sklepom  da ste 
 » Zaradi življenske ogroženosti udeležencev v prometu in zaradi preprečitve 
ekološke nesreče , kar narekuje nujne in takojšnje  ukrepe , se sredstva v višini 
1.ooo.ooo EUR nemudoma zagotovijo iz proračunske rezerve MOL.«  
 Sklep se sklicuje na odločbo Mestnega inšpektorata, ki se nanaša na popolno zaporo 
predora pod grajskim gričem. 
Sprašujem vas katere vzroke in nevarnosti je mestna inšpekcija navedla v svoji 
odločbi kot tiste, ki naj bi v predoru ogrožali udeležence v prometu, razen pešcev in 
kolesarjev, kajti njim je bil prehod skozi tunel že prej prepovedan. Ali se inšpekcijska 
odločba nanaša tudi na nevarnosti ki bi lahko povzročile ekološko nesrečo kot 
navajate v svojem sklepu. Ali je mestni inšpekciji kot podlaga za njeno  odločbo s 
katero je zaprla tunel služila kakšna ugotovitev strokovne inštitucije kot je npr. 
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij …….. Če mestna inšpekcija ne navaja 
nevarnosti in vzrokov za nastanek ekološke nesreče, kot razlogov za zaprtje tunela 
jih prosim navedite v odgovoru, ker se v sklepu nanje sklicujete. Prosim da v pisnem 
odgovoru , ki bo sledil ustnemu priložite tudi strokovne ugotovitve raziskave, ki 
potrjujejo nevarnosti, na katere se sklicujete v vašem sklepu.  
Sprašujem tudi kako to da ste se odločili za odstranitev 30 centimetrov debele 
železobetonske zaključne obloge-oboka tunela po vsej dolžini in širini tunela  , PO 
TEM ko ste naročil odstranjevanje starega opleska z oboka z peskanjem in pranjem in 
keramičnih ploščic s cokla pločnika , ki je trajalo vsaj 14 dni in še koliko je stalo 
odstranjevanje opleska in ploščic na oboku ki se sedaj v celoti odstranjuje.  
Zanima me tudi katera od pravnih podlag ki jih navajate v preambuli vašega sklepa 
o črpanju interventnih sredstev za sanacijo vam daje osnovo za črpanje sredstev za 
sanacijo naravnih in drugih nesreč.  
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