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Spoštovani župan Anton Balažek!
Čeprav na moja vprašanja ne odgovarjate, vam moram še enkrat postaviti nekaj vprašanj. Vidim, da so
začeli z razkopavanjem pločnika v Ulici heroja Mohorja pri prvih treh hišah in sicer od Pandurjevih do
Hajdinjakovih. Polagajo tudi cevi za optiko, ki bo, upam, tudi napeljana.
Predvidevam, informacij namreč stanovalci Mohorjeve ulice ne dobimo, da bo na ta način obnovljena
celotna ulica, z optiko vred.
Predvidevam tudi, da bodo pločniki narejeni tako, da se bo lahko po njih normalno hodilo.
Predvidevam tudi da boste pločnike obrobili z novimi robniki in ne s tistimi (starimi), ki so jih delavci
prinesli iz Kidričeve ulice. Nekaj jih je bilo namreč že položenih in sicer tam, kjer se je pločnike že
rezalo.
Predvidevam tudi, da bo cestišče, ki se že vdira, narejeno tako kot mora biti, ne da se bo kanalizacija
čez nekaj let vdrla.
Še vedno me zelo moti, pa tudi druge stanovalce naše ulice, da nas nihče s tem, kaj se bo v ulici
dogajalo, ne seznani. Sam osebno ne vem na koga naj se obrnem in kdo je tisti, ki daje podjetju, ki
dela v ulici navodila, kje in kaj naj delajo. Napisali ste mi, da to niste vi in da vi ceste ne gradite. To,
predvidevam ni niti gospod Dušan Zver, ki je predsednik Krajevne skupnosti. Ker ne vem, kdo nam še
ostane, da odgovori na moja vprašanja, vas prosim, da mi kot župan občine Lendava na to odgovorite
in mi napišete ime človeka na katerega se lahko obrnem. Ta človek naj bo tisti, ki za izvedbo del, ki se
izvajajo v naši ulici tudi odgovarja. Na kakršen koli način.
Sedaj pa še enkrat na konkretna vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ali in kdaj boste stanovalce Ulice heroja Mohorja seznanili z gradbenim posegom ?
Ali bo optika napeljana na obeh straneh ceste, do vsake hiše, vse do zdravstvenega doma ?
Ali bodo pločniki ravni, kot so bili do sedaj ?
Ali bodo vstavljeni novi robniki ?
Ali bo cestišče sanirano tako, da bo varno pred vdiranjem ?
Ali se bo na parkirišču v Ulici heroja Mohorja pobirala parkirnina (stanovalci namreč o tem ne
vedo nič) ?
7. Kdo je pregledna služba v občinski upravi in njihova konkretna odgovornost (imena in
priimke, prosim) ?
8. Kaj pomeni biti skrbnik projekta, kot je pri vas Miran Doma in kakšna je njegova konkretna
odgovornost ?

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem in jih pričakujem do petka 29.5.2015. Če na vprašanja ne
boste konkretno odgovorili, oziroma sploh ne boste odgovorili, bom primoran odgovore poiskati na
drugačen način.
S spoštovanjem, Ivan Koncut

Urad župana
Polgármesteri Hivatal
Številka: 024-0003/2014-48-AB
Datum : 29.05.2015

KONCUT IVAN
Ul. Heroja Mohorja 13

9220 LENDAVA
ZADEVA: Odgovor na vaša vprašanja z dne 28.5.2015
Pozdravljeni,
o predvidenih investicijsko-vzdrževalnih delih v Ulici Heroja Mohorja (vzdolžno
vozišče vzporedno s Kidričevo ulico, parkirišče) smo vam pisali že v dopisu št.
024-003/2014-45 z dne 11.05.2015 in pojasnili zadeve.
1. Dela, ki se izvajajo v sklopu obnove vodovoda in Kidričeve ulice, so v
zaključni fazi. Zaključena bodo do 12.6.2015.
2. Ostala obnovitvena dela v Mohorjevi ulici so bila predvidena v
kontekstu preplastitve cestišča, ki je dotrajalo. Javno naročilo je pred
zaključkom.
3. Posebni sestanki niso predvideni, ker v naravi ničesar ne spreminjamo
(obnavljamo obstoječe stanje). Po zaključku javnega naročila bomo o
pričetku del javnost ustrezno seznanili.
4. Novost predstavlja vključitev Telekoma, ki je z dovoljenjem občine pričel
z delno obnovo svoje infrastrukture (pločnik do DOŠ II). Trudimo se
aktivnosti Telekoma razširiti na celotno dolžino ulice, kar bi pomenilo
tudi celotno preplastitev pločnikov. Končnega dogovora s Telekomom
še ni.
5. O plačljivih parkiriščih ne vemo ničesar.
6. Parkirišča ob stanovanjskih blokih bomo urejali v sodelovanju s KS
Lendava, tako kot smo vas že obvestili.
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7. Skrbnik projekta izvaja naloge in ima pristojnosti na podlagi internega
organizacijskega akta, ki je na vpogled pri direktorju občinske uprave.
Opomba:
Čas v katerem smo vam dolžni podati informacije, je določen v Poslovniku
Občinskega sveta Občine Lendava in v predpisih s področja informacij
javnega značaja, če so vprašanja v tem kontekstu postavljena.
Lep pozdrav!

Urad župana Občine Lendava
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