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Nova Gorica, 16. november 2016

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

20. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. november 2016

1.

SVETNIK ALEŠ DUGULIN je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta najmanj
tri dni pred sejo podal naslednji predlog:
Ugotavljam, da nekateri lastniki zemljišč ob občinskih cestah postavljajo žične in ostale
ograje na bankine cest ter puščajo razraščanje drevja in grmovja v cestno telo. S tem je
onemogočeno vzdrževanje, oslabljena je preglednost in varnost cestnega prometa.
Predlagam, da pristojne občinske službe ustrezno ukrepajo v skladu z pooblastili,
zakonu in ostalih predpisih o cestah tako, da bodo občani varni pred anomalijami,
katere sem v pobudi navedel.

Oddelek za gospodarstvo in gospodarskje javne službe je posredoval naslednji odgovor:
Svetniku se zahvaljujemo za pobudo, saj navedena dejstva večkrat tudi sami zaznavamo in v
večini primerov tudi ukrepamo. Pregledniška služba koncesionarja za vzdrževanje občinskih
kategoriziranih cest evidentira nepravilno postavljene žičnate ograje in razraščajočo se
vegetacijo v varovalnem pasu ceste. V sodelovanju s pristojno inšpekcijsko službo se zadeve
obravnavajo in nepravilnosti odpravijo.
V kolikor razpolagate s podatki o konkretnih primerih kršitev, predlagamo, da nas o njih
obvestite.
19. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. oktober 2016

1.

SVETNIK VALTER VODOPIVEC je izdrazil naslednje nezadovoljstvo na prejeti
odgovor:
Na prejšnji seji sem županu postavil vprašanje v zvezi z dražbo parcele nasproti
gostišča Šterk. Odgovoril mi je oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo.
Najprej se moram zahvaliti oddelku za učno uro glede izdelav uradnih cenitev ter
njihovih izkušnjah, ko gre za argumentiranje različnosti cen zemljišč. S samim
odgovorom pa nikakor ne morem biti zadovoljen, saj sem pričakoval konkretne
odgovore na preprosta vprašanja.
Dovolite mi, da pojasnim. Spraševal sem župana, če je cenitev podlaga za postavitev
izklicne cene na dražbi in če je, kako je bilo upoštevano pri izdelavi cenitve dejstvo, da
je na zemljišču ustanovljena služnost? Na to vprašanje mi oddelek ni odgovoril.
Pojasnil pa je, da je bila cenitev izdelana v skladu s predpisi. Sedaj sprašujem, ali to
pomeni, da je vrednost zemljišča zaradi obremenitve s služnostjo nižja? Nadalje sem
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župana spraševal, kako bo na samo dražbo vplivala prej omenjena obremenitev
zemljišča, pri čemer sem imel v mislil, ali ni morda uživalec te služnosti v
privilegiranem položaju proti morebitnim ostalim dražiteljem? Tretje vprašanje na
katerega tudi nisem dobil odgovora, se je nanašalo na dejstvo, da je Mestna občina
Nova Gorica kupovala manj kvalitetno zemljišče tik ob pokopališču po skoraj dvakrat
nižji ceni, kot sedaj prodaja svoja zemljišča na bistveno boljši lokaciji. Domnevam
lahko le, da je sedaj nižja vrednost zemljišča zaradi ustanovljene služnosti, vendar so
to zgolj moja in samo moja ugibanja. Pravega odgovora nisem dobil.
Torej, na vsa tri vprašanja nisem dobil pričakovanega odgovora, zato jih ponovno
naslavljam nate župan, v pričakovanju, da boš tokrat konkretnejši pri svojih odgovorih.
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Svetniku se zahvaljujemo za podane
pomisleke v zvezi s cenitvijo navedenih nepremičnin. Na pomislek svetnika glede upoštevanja
podeljene služnosti v cenitvi pojasnjujemo, da le-ta ni bila upoštevana. Smo pa ugotovili
neskladnost drugih elementov cenitve z zahtevami občine kot naročnika. Zaradi navedenega
pogodba ni bila sklenjena z dražiteljem. Opravljena bo nova cenitev in postopek prodaje
ponovljen.

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
Miran Ljucovič
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