Odgovori na vprašanja člana Občinskega sveta Matica Slokana
I.
Zaradi zadnjih obnov na Dobenu me je nekaj naših prebivalcev opozorilo, da tovornjaki
nenehno vozijo po Grajski cesti. Cesta naj bi bila preobremenjena. Sprehajalce moti
predvsem makadamski odsek ceste in sicer od Cerkve svetega Primoža in Felicijana v Loki pri
Mengšu do križišča. Makadamskega odseka je približno 300 metrov. Tovorna vozila, ki se
vozijo mimo dvigujejo prah in s tem povzročajo sitnosti mimoidočim, ki se rekreirajo. Kdaj bo
prišla peščena cesta na vrsto za asfaltiranje? Ali ima občina sploh kakšne namene kadarkoli
urediti ta odsek?

Odgovor:
Omenjena cesta je kategorizirana kot javna cesta št. 753031, po kateri se je in se odvija javni
promet. Uprava občine je v preteklem desetletju več krat poskušala urediti lastništvo na tej
cesti. Dejstvo namreč je, da so zemljišča, ki predstavljajo cesto v lasti Republike Slovenije in
Kmetijskega inštituta Slovenije. Pred dobrimi petimi leti smo dosegli dogovor o odmeri
zemljišč, ki predstavljajo cesto. Pred dobrimi tremi leti, smo dosegli, da so se novo nastale
parcele, ki predstavljajo del te ceste in so bile last Republike Slovenije s pogodbo o
brezplačnem prenosu prenesla v last Občine Mengeš. Novo nastale parcele, ki prav tako
predstavljajo del te ceste in so v lasti Kmetijskega inštituta Slovenije, pa žal še vedno ostajajo
njegova last. Osnutek pogodbe smo jim že predložili pred dobrim letom, pa jo na nek način
ne želijo podpisat – pogodba o brez plačnem prenosu zemljišč. Točnega vzroka žal ne
poznamo. V primeru vztrajanja KIRS, bo Občina Mengeš prisiljena uporabiti druga sredstva.
Ko bo lastništvo zemljišč v celoti urejeno, bo župan predlagal Občinskemu svetu uvrstitev
rekonstrukcije te ceste v proračun občine.

II.
V proračunu je predvidena prenova klančine pri Zdravstvenem domu Mengeš, zanima me
kdaj se bodo pričela dela? In katera dela so še predvidena pri prenovi?
Ali ima občina namen zgraditi nadstrešek in pokriti vse dostope do zdravstvenega doma, da
uporabniki lahko varno kljub dežju in snegu nemoteno prihajajo in odhajajo v dom?
Odgovor:
Občina Mengeš je v času med 2017 do 2020 pri Zdravstveni postaji Mengeš izgradila nujno
potrebno klančino za dostop invalidov. V tem obdobju so se izvajala dela prenove vseh
sanitarij in prenova obstoječih ambulant. Na novo se je uredil prostor za povsem novo
referenčno ambulanto, zobno ambulanto , čajna kuhinja itd.
Kot dostop do Zdravstvene postaje se uporablja tudi dve pokriti stopnišči in dve klančini.
Glede na obstoječe nadstrešnice in predvidena popravila ( menjava ograje, ureditev
fasade in spremembo že omenjenih nadstreškov nad stopnišči itd. je občina Mengeš
naročila projekt za pre-ureditev obstoječega stanja . Projekt je še v izdelavi.

