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IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ
17. seje mestnega sveta, 23. november 2020

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC/SVETNIKOV

Podana so bila naslednje POBUDE:
POBUDA ŠT. 231 – Igor JURIŠIČ
POBUDA ZA NABAVO IN RAZDELITEV OSEBNE ZAŠČITNE OPREME. Stranka mladih –
Zeleni Evrope v prvem delu pobude predlagamo, da MOM izvede (e)sestanek z vsemi
direktoricami in direktorji domov starejših občanov (DSO) v MOM ter poizve kakšna osebna
zaščitna oprema bi bila primerna za obiskovalce DSO, saj je trenutna osamitev varovancev in
odtujitev od svojcev izjemno nečloveška. Prepogosto slišimo zgodbe obupanih varovank in
varovancev, ki ne morejo sprejeti video povezave kot zamenjavo za objem ali vsaj stisk roke.
Hkrati se zavedamo kaj pomeni vdor virusa v DSO, zato lahko zagovarjamo zgolj
epidemiološko varne obiske svojcev. Za takšen obisk morajo svojci ob vstopu v DSO na obisk
k varovanki ali varovancu uporabljati strokovno odobreno zaščitno opremo in upoštevati vsa
navodila. Namen (e)sestanka naj bo pridobitev informacij o ustrezni zaščitni opremi ter
primerni količini le-te, ki bi jo za namen obiskov v DSO nabavila MOM in ki bi jo DSO ponudili
v uporabo obiskovalcem. Omogočanje epidemiološko varnih obiskov varovank in varovancev
DSO v Stranki mladih – Zeleni Evrope razumemo kot odličen mestni servis za občanke in
občane, za kar smo se zavezali tudi v koalicijski pogodbi in verjamemo, da bo MOM z največjim
veseljem sledila tej pobudi. V drugem delu iste pobude pa predlagamo, da MOM nabavi
zadostno količino mask za enkratno uporabo, ki bi jih mestni redarji ponudili tistim, ki bi bili
navkljub večjemu številu ljudi brez ustrezne razdalje na javnih površinah brez maske,
kaznujejo pa naj tiste, ki navkljub opozorilu ne bi vzpostavili ustrezne razdalje ali zaščitili
nosno-ustnega predela z ustrezno zaščito; torej kot skrajni ukrep za tiste, ki ne bi želeli
spoštovati odloka.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Kar se pa tiče pobude glede kaznovalnega načina, delamo na ta način, da bomo to vse
strokovno pregledali, kaj so obvezne naloge občine in kaj niso, kot npr. sedaj, ko bomo »rešili«
žičnico iz 15,7 mio na 7,5 mio – to recimo ne sodi med obvezne naloge občine, in tega ne
bomo mogli dati v tisto vrečko, ki jo bomo pričakovali od države. Toliko, da imamo približno
pot, po kateri gremo, ko bomo šli potem v spor, v katerega bomo prav gotovo šli, ampak najprej
potrebujemo izjemno dobro matematiko, da ne bomo naredili kakršnih koli napak.
POBUDA ŠT. 232 – mag. Bernard MEMON

Dajem pobudo, da MOM v komunikaciji s policijo zaprosi za izvajanje pogostejših kontrol
(ne)nošenja zaščitnih mask in prepovedi zbiranja. Kršitev je v mestu veliko, zato prosimo, da
policija in morda tudi drugi pooblaščeni organi patruljirajo redno, kot je bila to nekoč zelo
uspešna praksa. Vsakršno zbiranje ogroža naše skupno zdravje zaradi bolezni COVID 19 in
je potrebno tudi protestnike, ki se nezakonito zbirajo v centru mesta dosledno sankcionirati.
POBUDA ŠT. 233 – Melita PETELIN
Ker je stanje v Mariboru, v času COVID-a zelo slabo, najbolj pa so prizadete osebe s posebnimi
potrebami, dajem pobudo, da člani in članice Mestnega sveta, eno mesečno sejnino
namenimo MEDOBČINSKEMU DRUŠTVO SOŽITJE - društvo za pomoč osebam z motnjami
v duševnem razvoju MARIBOR, za institucionalno varstvo (bivalna enota) in jim omogočili
sprostitveno rehabilitacijo, ko bodo dane možnostjo, da si naberejo novih moči in s tem
pokažemo lepo gesto. Njihov TRR je SI 56 0417 3000 0807 719, pri banki NOVA KBM d.d..
Dajem pobudo, da skupaj doniramo in jim skupaj z novoletnim voščilom izročimo. HVALA.
»Tisti, ki jemljejo, ponavadi niso srečni, srečni so tisti, ki dajejo.« Charles H. Burr – kot
pregovor pravi, pomagajmo skupaj in srečni bomo. Pred leti smo nekateri svetniki tudi tako
omogočili večerjo brezdomcem
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Hvala. Vmes sem vprašal, Rosana bo dala odgovor, ni čisto tako enostavno, ampak izziv je
dober.
POBUDA ŠT. 234 – Ivan CELCER
Spoštovani gospod župan. Dotaknil bi se problematike vinsko-turistične ceste VTC-18, tj. prve
mariborske vinske ceste, ki bi jo bilo potrebno glede na dotrajanost in uničenost že zdavnaj
posodobiti in preplastiti. Aktualna politika turizma MOM se obrača na vinorodni okoliš in
vinogradniško tradicijo, kar je moč prepoznati v sloganu »mesto vina«, sam opažam ravno
nasprotne aktivnosti, ko gledam, kako na najboljših vinogradniških legah zasajujejo kostanje,
orehe in podobno drevje. Ali moramo spremeniti javno izrekanje o smeri turističnega razvoja
ali bomo koherentni v svojih dejanjih in besedah. Prosim za pisni odgovor.
POBUDA ŠT. 235 – Matic MATJAŠIČ
Moja današnja pobuda pa je v bistvu ponovitev pobude iz zadnje seje, saj se situacije še ni
izboljšala oziroma se je celo poslabšala.
Pozval sem k pomoči občine, tako finančni kot nefinančni podpori društvom, zadrugam,
podjetjem, ki se v teh dneh borijo za preživetje. Pomoč države, kljub ogromno besedam v
praksi še zdaleč ni dovolj in je zgolj en obliž na odrezane noge in roke. Če je komu že vseeno
za podjetja, pa naj pomisli, na vsa delovna mesta, na vse družine, ki so zadaj, konec koncev
na ves vpliv na lokalno okolje oz. našo občino. Danes ste nam sicer tik pred zdajci poslali en
obširni dokument, veliko besed, pa vendar v praksi malo efekta na področje, ki ga izpostavljam.
Verjamem, da bo ob izračunu hitro jasno, da je ta pomoč občine nujna in je v finančnem smislu
nepredstavljivo manjša kot bo sicer škoda. Ni treba niti biti strašno izviren, lahko se zgledujemo
po ostalih občinah v Sloveniji, že naša sosednja občina Hoče – Slivnica je bila precej
inovativna, še veliko koristnih ukrepov so pripravile številne občine, pa lahko poizveste na
Skupnosti občin Slovenije, ali pa jih verjetno celo kot podpredsednik te organizacije poznate.
Skratka, ponovno, kričim, da naše mesto, naši ljudje potrebujejo pomoč. Ne samo v
zdravstvenem smislu, tudi v gospodarskem.

Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Mislim, da je občina marsikaj naredila za gospodarstvo, na ZMOS-u se vse dogovarjamo in
smo izven dogovora z ZMOS-om dali 100.000 evrov več v proračun, na proračunsko postavko,
za prve zaposlitve, ravno zaradi tega ker računamo s tem, da bo več brezposelnih in lahko na
ta način pomagamo. Se pravi, postavko, ki je v proračunu za 150.000 evrov smo dvignili na
250.000 evrov za leto 2021 in 2022.
POBUDA ŠT. 236 – Željko MILOVANOVIČ
11. 11. 2020 se je začela javna razprava o osnutku pokrajinske zakonodaje, ki ga je pod
okriljem Državnega sveta RS pripravila strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika.
Občinski sveti bodo kmalu ali so že bili pozvani, naj se do 1. marca 2021 opredelijo do osnutka
pokrajinske zakonodaje. Gradivo, ki je strokovna skupina oblikovala v obliki zbornika, med
drugim vsebuje osnutek Zakona o pokrajinah in Zakona o financiranju pokrajin. Mestna občina
Maribor se v tej viziji pokrajin predvideva kot samostojna pokrajina, medtem ko bi se naj vse
ostale podravske občine združile v štajersko pokrajino, ki bo imela sedež na Ptuju. Menimo,
da bo takšna teritorialna zasnova naše države usodno vplivala na naš razvoj in da se naši
regiji in mestu ob tem, da imajo državni vizionarji predstavo Maribora kot neke (administrativno
odrezane) enklave, ne piše nič dobrega.
V Listi kolesarjev in pešcev dajemo pobudo, da vodstvo MOM nemudoma oblikuje strokovno
delovno telo, ki se bo soočilo s predlagano zakonodajo in nam bo pomagalo oblikovati stališče
in alternative predlaganemu zakonodajnemu paketu.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Se popolnoma strinjam, g. Milovanovič, tema za nas. Šlo je tukaj za dve posebni področji, zdaj
na koncu pa je seveda Bistra pristavila svojo skledico, jaz se s tem nikakor ne strinjam, mi se
poskušamo kot center te regije povezovati tudi čez regijsko v okviru partnerstva s Pohorjem,
sedaj smo začeli govoriti tudi o Štajerski, nikakor pa ne vidim, da bi bil center Štajerske po
novem na Ptuju, ker ta igra se je odigrala takrat ko se je delal prenos sedeža bizantinske
cerkve, ki je v Mariboru. Tako da, se strinjam. Tu nas najbrž čaka namesto povezovalna,
razdiralna pot.
POBUDA ŠT. 237 – Tatjana FRANGEŽ
Pred časom sem zasledila, da morajo tisti, ki obiskujejo javno kuhinjo, jesti zunaj, tudi na
avtobusni postaji. Razumemo, da je zaradi epidemiološke situacije nujno skrbeti za čim manjšo
možnost širjenja okužbe s covid-19. Socialna kuhinja na bi oskrbovala cca 500 ljudi.
Razumemo, povsem jasno je, da je nujno skrbeti za ustrezne načine razdeljevanja hrane,
sploh v vidiku širjenja okužbe covid. Vendar so med koristniki tudi ljudje, ki obroka ne morejo
pojesti doma. Zanje je situacija v bistvu postala nevzdržna. Sploh zdaj, ko je tukaj zima. Ali
lahko MOM zagotovi, da bodo ljudje kljub poostrenim razmeram in nujnim protikoronskim
ukrepom lahko svoj najbrž edini topli obrok v dnevu pojedli na človeka vreden način, torej za
mizo? Zdaj, ali se način razdeljevanja hrane spremeni, ali pa se dejavnost preseli na lokacijo,
kjer bodo lahko ljudje obrok pojedli.
POBUDA ŠT. 238 – Tjaša GOJKOVIČ
Leto dni nazaj sem na seji zastavila vprašanje, koliko ima Mestna občina Maribor javni otroških
igrišč. Odgovor, ki sem ga prejela, me je osupnil. Namreč v primerjavi z Ljubljano, ki ima kar
224 javnih otroških igrišč, za katere skrbi mestna občina, jih ima Maribor borih 19, ob
registriranih skoraj 15.000 otrok do 18 leta starosti s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Maribor. Trenutno stanje teh otroških igrišč v mestu je v veliki meri neustrezno, igrala so po
večini zastarela in ne sledijo trendom urejanja otroških igrišč. Ugotavljamo, da v okviru mestne
uprave, razen vlaganj v infrastrukturo, tudi ne obstaja strateška ureditev financiranja obstoječih
in novih igrišč. V Listi kolesarjev in pešcev zato podajamo pobudo za uvedbo aktivnega

urejanja otroških igrišč v mestu, in sicer v prvi vrsti igrišč, ki se nahajajo na javnih površinah in
so v domeni mestne uprave ter ureditve novih otroških igrišč na javnih površinah, kjer so ta
nujno potrebna. Mesto Maribor naj postane otrokom prijazno mesto in v ta namen naj se prične
z urejanjem potrebne infrastrukture na javnih površinah. Želimo, da se v mestu pojavi ustrezno
število kvalitetnih, kreativnih otroških igrišč ustrezne velikosti, ki bodo služila izboljšanju zdrava
naših otrok, bodo generator družabnega življenja in medgeneracijskih kontaktov ter simbol
nove kvalitete bivanja v vseh delih našega mesta. Da si tega tudi želijo meščani jasno izhaja
tudi iz oddanih predlogov za participatorni proračun, kjer najmanj tretjino predlogov, če ne več,
predstavljajo predlogi glede otroških igral. V tem smislu ponovno dajemo pobudo mestni
upravi, mestnemu urbanistu in pristojnim službam, da izdelajo strateški in izvedbeni načrt
urejanja infrastrukture namenjene otrokom, ter ga posredujejo v razpravo in uskladitev vsem
mestnim četrtim in krajevnim skupnostim, v letih 2021/2022 pa naj tudi Mestna občina Maribor
zagotovi ustrezna proračunska sredstva najmanj v vrednosti 400.000,00 EUR. Zadnja tovrstna
pobuda, ki je bila dana lani, očitno ni obrodila sadov pri mestni upravi. Priloga: Slike inovativnih
otroških igral
Opomba: Odgovor UKPP na P 91 Tjaše GOJKOVIČ (7. seja MS) bo priložen uradu
Podana so bila naslednja VPRAŠANJA:
VPRAŠANJE ŠT. 218 – Igor JURIŠIČ
VPRAŠANJE GLEDE (NE)USTREZNEGA ZAGOTAVLJANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA
IZVAJANJE ZAKONSKIH OBVEZNOSTI. Februarja sem podal pobudo za vložitev prijave
zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 257. členu KZ v kolikor v roku meseca dni ne
dosežete dogovora, ki bi prekinil »podfinanciranje« MOM v višini približno 25 MIO EUR letno
oziroma 100 MIO EUR v času našega mandata. Po moji vednosti MOM še -zmerom izpolnjuje
vse naložene obveznosti navkljub dejstvu, da zanje ne prejme dovolj sredstev za izvedbo.
MOM zato hromi določene dejavnosti, zaostruje pogoje za organizacije s statusom delovanja
v javnem interesu, razmišlja o prodaji »družinske srebrnine« in nasploh šibi kakovost
mestnega servisa, ki bi ga morali biti občanke in občani deležni. Na oktobrski seji sem to
ponovil in predsedujoči mi je zagotovil, da Vam bo to prenesel, hkrati pa ste sejo spremljali
tudi sami preko video povezave. Ob tem izrecno poudarjam, da sem pričakoval razpravo na
to temo na novembrski redni seji mestnega sveta, saj ste s tem zavezani tudi s sklepom
številka 8, ki je sestavni del zapisnika oktobrske redne seje mestnega sveta. Iz razloga, da
točke, o kateri smo se strinjali, ni na dnevnem redu, vam zato postavljam to vprašanje v okviru
točke pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za
omogočanje kakovostnega mestnega servisa občankam in občanom Vas sprašujem, kaj vse
ste storili v smeri, da se izčrpavanje mesta ter posledično občank in občanov neha. Prosim
Vas, da mi odgovorite v alineah v katerih boste napisali vsako aktivnost ki ste jo opravili,
kakšna so bila pričakovanja posamezne aktivnosti in kakšen je bil rezultat.
Na osnovi odgovora bom presodil, ali morda potrebujete dodatno pomoč oziroma spodbudo,
saj ne bi rad da bi se župan ali Mestni svetniki znašli v položaju, ko bi vam/nam lahko kdo
očital neustrezno ukrepanja.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Hvala. Tu moram malo komentirati, teh 12 milijonov še vsekakor nimamo, moramo še kar nekaj
nalog narediti, da bomo prišli do, na Vladi RS, potrjenega IP-ja, tako da pot je še dolga, je pa
bila prikazana volja, zelo aktivna.
VPRAŠANJE ŠT. 219 – mag. Bernard MEMON

Na podlagi vprašanj občanov zastavljam svetniško vprašanje in sicer na podlagi katerega
predpisa je pekarna DRAVA (na Koroški cesti) odprta ob nedeljah in praznikih? Če ni gostinski
lokal in tudi ne trgovina (oboji morajo biti zaprti ob praznikih). Hkrati poteka tudi strežba, ne
samo pekarna. Torej prosim za pojasnilo v katero kategorijo lokalov sodi navedena dejavnost?
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
To vam lahko kar takoj odgovorim, ker imamo ne samo v času Covida težave s tem lokalom,
ki deluje kot pekarna in zato lahko dela 24 ur na dan, kar počne tudi takrat, ko že gostincev in
hotelirjev in trgovcev zdavnaj ni več, oni pa še tam ponoči vedno delajo, tako da imamo tu en
izziv, kako to rešiti. Medtem ko sem videl, sem že poslal na inšpekcijo, da bodo preverili, če
lahko takoj ukrepajo, bom vesel.
VPRAŠANJE ŠT. 220 – Melita PETELIN
Name so se obrnili stanovalci Markovičeve ulice na Pobrežju (pri Vrtcu POBREŽJE) in prosijo
za pojasnilo glede obnove oz. popravila »udarne jame« ob kanalizacijskem jašku ob njihovi
ulici oz. cesti, ki je vsak dan večja.
VPRAŠANJE ŠT. 221 – Ivan CELCER
Sprašujem, kdaj bomo v MČ Ivan Cankar in v posamičnih krajih dobili širokopasovni kabel, s
katerim bo omogočeno šolanje na daljavo za vse generacije, ne samo najmlajše. Tudi pri teh
je moč zaznati socialne razlike glede na kraj bivanja in infrastrukturni dostop, sam lahko
izpostavim primere OŠ Franca Rozmana Staneta, ko so nekateri otroci prvorazredni, sploh
tisti, ki živijo v strogem jedru mesta, in drugi, ki so prikrajšani za enake pogoje dela. Sprašujem,
saj so bile pred 12 leti pri izgradnji avtoceste in gradbenih cest cevi že položene, sam kabel
pa je ostal prazna obljuba. Tako širokopasovnega kabla nima Stolni vrh, ZG Košaki, Pekel in
Košaki. Zanima me, kdaj bo ta obljuba postala realnost in bo politika opravičila naše zaupanje.
Prosim za pisni odgovor.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Hvala. Zanimivo vprašanje, nisem vedel, da smo tako slabi v tem, bomo se potrudili.
VPRAŠANJE ŠT. 222 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Hvala lepa za besedo. Odrekel se bom pobude, bom pa zastavil vprašanje. Prejšnji teden oz.
14 dni nazaj je bilo v Državnem zboru RS veliko govora o Mariboru. Nekateri naši poslanci in
poslanke so vlagali amandmaje, mislim, da je bilo vloženih skoraj 20, ampak zanimivo je bilo,
kadarkoli se je kdo od poslancev ali poslank prijavil k besedi, se je v dvorani zaslišal že
skorajda ustaljeni smeh, češ, prihajamo iz Maribora. Pa nič za to. Bolj kot to me je skrbelo
dejstvo, da so se potem ostale poslanke in poslanci spraševali, koliko potreb pa potem takem
imate v Mariboru. Namreč, zakaj, moje vprašanje je, ravno zaradi tega smo v Listi za pravičnost
in razvoj prejšnji teden županu predlagali in mestni svet je potrdil, da naredimo Program za
Maribor. V tem programu bi politika definirala program prioritet. Katera je najbolj prioritetna
točka v mestu, katera je druga, tretja, peta in vse do 19-e, kolikor je bilo v Mariboru vloženih
amandmajev. Resno sprašujem župana, glede na to, da danes te točke niti ni uvrstil na
program, katera je po njegovi oceni potemtakem prioritetna točka št. 1 in katera je prioritetna
točka št. 20. Ali je res prioriteta mesta Maribor za njega Knjižnica kot št. 1, slišimo zdaj, da
polovico denarja bo država dala, ali je morda pa vendarle prioriteta, to kar ves čas govorimo v
LPR, št. 1 tudi Zdravstveni dom na Teznem. Tako, da bi vas prosil, gospod župan, ne rabite
vseh 20, ampak daste vsaj: v mojem mandatu je prioriteta 1, 2, 3, 4 in 5. Pa čisto nič več, pa
bom zadovoljen z odgovorom. Če pa boste jih dali 19, pa toliko bolj olajšate delo tudi našim
poslankam in poslancem v Državnem zboru RS.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA

Bom kar odgovoril, ker to je res prav smešno, gospod koalicijski partner, kajti točno veste kaj
kje piše in točno veste, da smo imeli na vsakem področju vsaj en projekt, zaslužili pa bi si jih
vsaj tri. Tako da, področja, o katerih smo govorili, smo pokrili z enim. Šport – Dvorana Tabor,
zdravstvo – Tezno, ker Jezdarsko delamo že sami, kultura – Knjižnica, Južna obvoznica –
cesta, tako da to imamo. Ampak to so kapljice v morje proti temu, kar bi si ta regija zaslužila,
ampak bi država morala dati, ne glede na katero koli vlado, ker situacija je žal takšna, da ko
eni vlagajo amandmaje, so drugi proti, da pa se stvar zamenjati, pa je identična. Tako da okoli
tega nam manjka složnosti, zato sem tudi sklical takrat poslance.
VPRAŠANJE ŠT. 223 – Matic MATJAŠIČ
Moje vprašanje pa je, kako daleč smo z urejanjem naše »akropole« sredi mesta – Piramide.
Že večkrat sem dal pobude v tej smeri, veliko smo govorili o tem, v začetku mandata sem celo
sodeloval oz. sem vam osebno, župan, pripravil eno dokumentacijo glede lastništva in zemljišč
na Piramidi, mi je žal, da se pri tem projektu sodelovanje ni nadaljevalo, ker zadevo poznam
in spremljam že veliko pred tem našim političnim mandatom. Opazil sem na spletu spodbudno
novico, da se je ruševine nedavno urejalo, očistilo okolico, nenazadnje smo tudi sami s
čistilnimi akcijami veliko prispevali, pa vendar<: Kako daleč so pogovori o prenosu lastništva
zemljišč na Piramidi? Ali se sploh pogajate v tej smeri, ali gre v kakšno drugo smer?
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
S tremi ministrstvi se pogovarjamo, ampak se z njimi težko pogovarjamo, ker je ena ministrica
morala iti, pa je zdaj tam nekdo novi. Piramida je velika bolečina vseh nas in delamo več kot
aktivno na tem, ampak je stvar aktivnosti države, ki vidimo kakšna je približno. Je ena izmed
nerešenih pack z državo. Edina, ki smo jo v dveh letih resnično realizirali, je bila vinjeta.
Ampak, upajmo še vedno, ker tekma še traja, da bo znatno boljše.
VPRAŠANJE ŠT. 224 – Josip ROTAR
Ponovil bi vprašanje iz letošnje majske seje. Zanima me, kdaj bo občina začela z
odstranjevanjem tipk na semaforjih v križiščih. Predlagam, da se naredi nabor najbolj
frekventnih križišč, kjer bi bilo to najprej potrebno. Tipke predstavljajo potencialna žarišča
okužb v času Covida-19. Mnoga mesta po Evropi so se za ta korak odločila prav sedaj in
začela nameščati semaforje z avtomatskim preklopom intervalov.
Opomba:
Odgovor UKPP na Vprašanje št. 178 Josipa Rotarja (13. seja MS) bo priložen uradu.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Ja, dajte to pobudo na Sektor za promet, jaz nisem strokovnjak, bo treba študijo narediti.
Semaforizirat bomo morali, ko bo pa javna razsvetljava na novo, pa bo morda tudi tam možnost
aktivacije semaforja v prioriteto. Kar moramo mi postaviti kot prioriteto v prometu.
VPRAŠANJE ŠT. 225 – Primož JUHART (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Jaz bom nadgradil v bistvu moje vprašanje, ki sem ga postavil na prejšnji seji. Torej,
podžupana za komunalo, dr. Medveda, sprašujem, da mi predoči javni aneks VII, ki opredeljuje
transport nevarnih odpadkov blata iz odlagališča CČN v Dogošah. To vprašanje postavljam
tudi na podlagi oddaje, ki je bila na RTV Slovenija, 22. 10., v četrtek, EkstraVizor odpadki v
ognju. To je tema, ki je ta trenutek ena izmed najbolj pereči v Republiki Sloveniji in gre za
ravnanje z odpadki, transportom, skladiščenjem, predelavo itn. Torej, če mi lahko predoči
Aneks VII.
VPRAŠANJE ŠT. 226 – Tjaša GOJKOVIČ

Zanima me, kdaj bo Mestna občina Maribor pričela z obnovo promenade v mestnem parku?
Namreč, gradbena dela bi se morala po napovedi mestne uprave že pričeti.

Rosana KLANČNIK, univ. dipl.
prav., l.r.
Vodja službe

Objaviti na spletu

