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Zadeva: vprašanja in pobude
V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu ter pristojnim službam naslednja
svetniška vprašanja, ki zadevajo četrtno skupnost Zalog, Podgrad, Spodnji Kašelj:


Ali je MOL za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo dela Zaloške ceste uspela odkupiti vse
parcele in jih vknjižiti v zemljiško knjigo ?



Zakaj MOL ne želi prisluhniti zahtevam občanov, ki jasno izražajo svoj interes glede
umestitve in rešitve nove Zaloške ceste?



Ali ima DARS v zvezi z rekonstrukcijo Zaloške še vedno neporavnan dolg do MOL?

OBRAZLOŽITEV
Občani Zaloga čakajo na prepotrebno rekonstrukcijo Zaloške ceste že dolgih 20 let in si ves čas
tvorno prizadevajo, da bi bila čim prej zgrajena, ne pa da se izvedba odlaša v nedogled. Občina se
izgovarja na DARS, slednji pa pravi, da je občini nakazal denar za ureditev te ceste že davnega leta
1996. Ali se stvari zato ne premaknejo? Prosim, da na to vprašanje natančno odgovorite.
Konec januarja 2014 je MOL odpovedal javni razpis za izbor izvajalca izgradnje dela 0,5 km odseka
na Zaloški cesti. V sredstvih obveščanja beremo, da MOL velik del krivde prelaga na civilne družbe
Zaloga, kar je dokaz, da na strani MOL, ki je odgovorna za uveljavljanje javnega interesa, ni prave
volje za sodelovanje z občani Zaloga.
Kot svetniška skupina izražamo svoje nestrinjanje z ignoriranjem predlogov pobud krajanov glede
poteka in oblikovanja Zaloške, zato bi prosili, da navedete vse argumente s katerimi izpodbijate
predloge občanov Zaloga.
MOL še ni uspel pridobiti vseh parcel potrebnih za izvedbo rekonstrukcije Zaloške in jih vknjižili v
zemljiško knjigo. S tem se onemogoča pridobitev gradbenega dovoljenja. Tudi to dejstvo dokazuje,
da je marsikaj v zvezi z rekonstrukcijo Zaloške na samem začetku poti in še daleč od razpleta, ki bi
omogočal uspešno oddajo del in izvedbo rekonstrukcije.
Spoštovani gospod župan, v interesu, da se akutno stanje v zvezi z rekonstrukcijo dela Zaloške ceste
čim prej odpravi sem vam zastavil vprašanja in od vas pričakujem, da na njih odgovorite podrobno in
za vaše trditve, ki so v nasprotju z izraženo voljo občanov Zaloga, navedete potrebne argumente.
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