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MESTNA OBČINA MARIBOR 
KABINET ŽUPANA 

Služba za delovanje mestnega sveta 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR 

 
Številka: 01300-69/2019 
Datum:   18. junij 2019 

 
 

IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ 
6. seje mestnega sveta, 17. junij 2019 

 
 
Podane so bila naslednje POBUDE: 
 
POBUDA ŠT. 72 - Tatjana FRANGEŽ 
S strani stanovalcev Mestne četrti Tabor sem dobila naslednjo pobudo:  
Načrtovana je prestavitev avtobusne postaje mestnega avtobusnega prometa na križišču Ljubljanske 
in Focheve ulice na del čez križišče pri kitajski restavraciji. Ob tem dajemo pobudo za sanacijo 
Ljubljanske ulice in pločnikov ob njej, med Metelkovo ulico in Fochevo ulico. Predvsem je kritičen 
pločnik in cestišče ob njem v smeri od Metelkove do Focheve ulice. Pločnik in cestišče sta v takem 
stanju, da predstavljata oviro za invalide s hojicami in vozički, starejše in mamice z otroci, samo 
cestišče pa za kolesarje. Ta del Ljubljanske bo ostal kot edini, ki še ni bil saniran. Ker so sredstva za 
promet in komunalo omejena in se tega zavedamo, dajemo pobudo za preplastitev (popravilo) 
kritičnih delov cestišča in sanacijo pločnika v smeri od Metelkove do Focheve ulice ter vključitev 
obnove tega dela Ljubljanske ulice v proračun za naslednje leto.  

  
Posredovano:    Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   podžupan dr. S.P.Medved  

 
POBUDA ŠT. 73 - Jelka KOLMANIČ 
Pred časom je izšla knjiga o Mariboru Mesto neizpolnjenih pričakovanj, ki je doživela tudi velik odziv v 
medijih. Knjiga predstavlja sociološko, ekonomsko in sociodemografsko analizo dogajanja v mestu, 
podprto s statističnimi podatki  v obdobju od leta 2000 do 2018. Posebej  je zanimiva zato, ker 
povezuje različne zorne kote dogajanja: kulturo, gospodarstvo, šport, politiko, socialo, demografske 
trende,  itd. Tisto, kar me je pri prebiranju knjige zaskrbelo, je nič kaj obetavna prihodnost mesta, ki 
očitno počasi umira, tega pa mi, sprijaznjeni s situacijo, niti ne opazimo. Ne znamo ali nimamo dovolj 
energije, da bi uporabili vse danosti, ki jih ni malo, resurse, ki so na razpolago.  Mislim, da se niti ne 
zavedamo,  česa ne delamo prav, da dejansko stopicamo na mestu in tudi ne vemo, kaj bi morali 
spremeniti, da bi postopno umiranje zaustavili. Avtorja prof. dr. Miran Lavrič in docent dr. Andrej 
Naterer ugotavljata, da  v takem trenutku devastacije potrebujemo korenit preobrat.  
Na predstavitvi knjige in v medijih je bilo večkrat poudarjeno, da bi morali biti z vsebino teh analiz 
seznanjeni župan in mestni svetniki, torej odločevalci, ki imamo največji vpliv na dogajanje. Dajem 
pobudo, da župan povabi avtorje te knjige, da mestnemu svetu predstavijo vsebino in izzive, s 
katerimi se moramo soočiti. 
 
Posredovano:   Kabinet župana, Jelka VREČKO 
V vednost:   Romana ROŽMAN  
 
POBUDA ŠT. 74 – mag. Zdravko LUKETIČ 
Najemniki stojnic na Trgu svobode Maribor so v preteklosti imeli s strani Turistične zveze Maribor 
brezplačen najem stojnic. Po novem pa za najem plačujejo 12 EUR na dan po uporabi. Ker med 
drugim gre za dejavnost prodaje starin in npr. starih kovancev, so stroški najema glede na predvidene 
prihodke od prodaje previsoki.  
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Menimo, da trgovci prispevajo k pozitivni podobi in promociji mesta (ki je brez dodatne dejavnosti v 
središču mesta prazno), zato predlagamo, da se zanje ponovno uvede brezplačna uporaba stojnic, ali 
vsaj polovična cena najema. Navedeni najemniki so sedaj primorani svojo dejavnost vršiti v drugih 
občinah, kjer je zanje veliko več posluha – kot je npr. brezplačen najem stojnic ipd.  
Prosim za pisni odgovor.  

 
Posredovano:     Zavod za turizem doris.urbancicWindisch@maribor.si  
V vednost:     Mojca JUHART mojca.juhart@maribor.si  

 
POBUDA ŠT. 75 - Matic MATJAŠIČ 
Spoštovani! Tudi moja tokratna pobuda, se dotika mladine in umetnosti v Mariboru. Moja današnja 
pobuda pa je, da se v Mariboru odpre Grafitna stena. Gre za steno, kjer lahko mladi ulični umetniki 
izražajo, omogoči se prostor za ustvarjanje, ki ga zdaj ni, s tem pa se zmanjša tudi vandalizem v 
mestu. Poenostavljeno, gre za steno, ki se na neko obdobje prebarva, grafitarjev, umetnikov pa tako 
ne preganjamo iz našega mesta. Kot priloga pobudi bom poslal uspešne primere iz tujih mest, 
fotografije, tudi nekaj predlogov lokacij za takšno steno v Mariboru, ter verjamem, da se bo čimprej 
pristopilo k tej rešitvi. 

 
Posredovano:  Urad za kulturo in mladino  
V vednost:  podžupanja H.K.LUKAČEK 

 
POBUDA ŠT. 76 – Matej ŽMAVC 
Dajem svetniško pobudo, da se odločbe za odmero nadomestila za uporabo stalnega zemljišča izdajo 
takoj, ko je mogoče v začetku leta saj bi se tako obročno plačilo v položnicah, ki jo prejmejo občani 
porazdelilo na širše časovno obdobje na vsake 3 mesece.   
 
Posredovano:  JPGSZ Mojmir GRMEK  
V vednost:  

 
POBUDA ŠT. 77 - Željko MILOVANOVIČ 
Spoštovane mestne svetnice in mestni svetniki!  
Izhajajoč iz državljanske pobude mariborskih akademikov 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki se 
zavzema za ureditev hitrega železnice med dvema največjima slovenskima mestoma, prosimo vse 
mestne svetnike za javno podporo tej pobudi, ki jo je do sedaj podprla tudi Mestna občina Maribor. 
Menimo, da bi bila podpora pobudi s strani mestnih svetnikov Mestne občine Maribor izjemnega 
pomena za reševanje problema prometne povezanosti med mestoma, ki trenutno hromi razvoj 
Slovenije.  
Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo se po štajerski avtocesti do Ljubljane dnevno pelje do 
45.000 vozil, a promet se le še veča. Do leta 2030 je predvidenih že 63.000 vozil oziroma 23 milijonov 
vozil na leto. Sedaj v enem letu po Štajerki zapelje 15,5 milijona vozil. Pogoste nesreče, ki promet na 
avtocesti povsem ohromijo, še dodatno prispevajo k nezdržnemu stanju. Na drugi strani imamo 
povsem zastarele železniške povezave, saj najhitrejša pot iz Maribora v Ljubljano traja 2 uri, zaradi 
pogostih del, pa so na sami progi potrebni tudi prestopi.  
Hitra železniška povezava med obema mestoma bi predstavljala močan razvojni potencial za celotno 
Slovenijo, saj bi se potovalni časi zmanjšali, hkrati pa bi se regije med seboj bolj povezale. Prav tako bi 
takšna povezava okrepila vlogo Slovenije v srednjeevropskem prostoru, kjer bi njena strateška lega 
na mednarodnih koridorjih postala veliko bolj konkurenčna. V tem pogledu ne gre več samo za hitro 
povezavo med Mariborom in Ljubljano, ampak tudi s Koprom, z Budimpešto, Dunajem ...  
Lista kolesarjev in pešcev želi s podporo državljanski pobudi in političnim delovanjem doseči, da 
pristojno ministrstvo za infrastrukturo prične s postopki idejnih rešitev, pripravo državnega 
prostorskega načrta idr. za pridobitev gradbenega dovoljenja za začetek investicije.  
V prvi fazi želimo zbrati čim širšo javno podporo s strani lokalnih skupnosti. Prav tako smo zagnali 
peticijo, ki jo je v treh dneh podpisalo več kot 700 ljudi.  

mailto:doris.urbancicWindisch@maribor.si
mailto:mojca.juhart@maribor.si
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Mestne svetnike zato pozivamo, da se podpišejo pod peticijo ZA hitro železnico med Mariborom in 
Ljubljano. Povezavo do spletne peticije smo vam poslali po elektronski pošti. 
 
Delni odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Hvala lepa. Na pobudo g. Rotarja je to pobudo iz dopusta potrdil na mojo pobudo tudi gospod župan 
Ljubljane, tako da imamo sedaj pobudo iz obeh mest, in Ljubljane in Maribora. Tako da upam, da bo 
to v naslednjih 60-ih letih zgrajeno ali še kaj prej. Škoda, da je Zasavje s premogom izven te poti.  
 
Posredovano:   seznanitev s pobudo  
V vednost:  

 
POBUDA ŠT. 78 – Igor JURIŠIČ 
Sprememba načina delovanja Zavetišča za živali Maribor 
 
Že leta je zavetišče za živali v pristojnosti podjetja Snaga in za razliko od prej, ko je le-to delovalo v 
Zrkovcih.  
Sprehajanje psov, ki se nahajajo v zavetišču na obrobju Maribora na Avtomobilski ulici 25, je možno 
zgolj med 8:30 in 13. uro, ob sobotah pa med 10. in 13. uro. 
Časovna omejitev v kombinaciji z lokacijo tako onemogoča večini zaposlenih in šolajočih možnost 
sprehajanja psov, ki bi bilo sicer koristno tako za živali, kot za sprehajalce.  
Nadalje so uradne ure, v katerih lahko posvojimo žival ponovno zgolj ob delovnikih in v 
dopoldanskem času (med 9. in 11. uro ter med 13. in 15. uro), kar marsikomu oteži obisk in 
posledično posvojitev živali. 
V kolikor nam uspe priti do zavetišča v času uradnih ur, nas ob posvojitvi soočijo tudi s stroški 
posvojitve. Ob bežnem pregledu samo na www.bolha.com v tem trenutku podarjajo 186 mačk, od 
tega v naši regiji 18 ter 107 psov, od tega 17 v naši regiji. Kar 95 mačk in 9 psov podarjajo druga 
zavetišča, medtem ko je treba v Mariboru za posvojitev odšteti 35 oziroma 45 Evrov.  
Stranka mladih Zeleni Evrope zato predlagamo naslednje: 

1. Omogoči se možnost sprehajanja psov tudi v popoldanskem času, 
2. Strošek posvojitve ne sme presegati stroška obveznega cepljenja za posvojeno žival, 
3. Program botrstva naj omogoči na željo botra tudi dostop do psa izven uradnih ur, vendar ob v 

naprej znanih pravilih. 
 
Posredovano:  Urad za gospodarske dejavnosti  
V vednost:  

 
POBUDA ŠT. 79 – Josip ROTAR 
Dajem pobudo, da se uredi prometni režim parkiranja v okolici Male tržnice ob Dominkuševi ulici ter 
da se vzdolž te ulice uredijo udarne jame in luknje v asfaltu. 
 
Posredovano:   Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   Podžupan dr. S.P.Medved 

 
 
POBUDA ŠT. 80 – mag. Zvone ZINRAJH 
Ob ureditvi plačljivih parkirišč v našem mestu, se ugotavlja slaba sistemska ureditev glede na vsa 
parkirna območja oziroma parkirišča v celoti.  
Na nekaterih območjih je namreč urejeno parkirišče plačljivo v delavniku do 17. ure, na nekaterih pa 
drugače. Vse to bega tako domačine in še posebej goste v našem mestu.  
Vsem bi bilo lažje, če bi se uvedel enak časovni okvir za vsa plačljiva parkirna mesta, ki so v domeni 
Mestne občine Maribor.  
Predlagam, da se to področje enovito uredi.  
 

http://www.bolha.com/
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Delni odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Usklajevanje z Marpromom je že v teku in tudi cenovna opredelitev bo to tematika septembra, prej 
žal ne.  
 
Posredovano:   Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:  podžupan dr. S.P. Medved  

 

 
POBUDA ŠT. 81 – Ljubica JANČIČ 
Krajani Radvanja, Peker in Limbuša do nedavnega uporabniki deponije odpadkov v Radvanju 
zahtevamo od MOM kot soustanoviteljice komunalnega podjetja Snaga, da v okviru svojih 
pristojnosti poskrbi, da se deponija ponovno vzpostavi, saj se v nasprotnem primeru, predvsem 
krajani Radvanja, upravičeno bojimo, da se bo s kosovnimi in nevarnimi odpadki prekomerno 
onesnaževalo naravno okolje in se bodo razbohotila divja odlagališča tako kot se to dogaja v 
Stražunskem gozdu. Krajani Radvanja predlagamo, da se deponija naredi na bivšem zapuščenem 
strelišču, ki ima ustrezno cestno povezavo oz. MOM v najkrajšem času poišče ustrezno lokacijo. 
Radvanje je turistična destinacija in si nikakor ne more privoščiti divjih odlagališč kosovnih odpadkov, 
gradbenega materiala ali celo nevarnih odpadkov.  

 
Posredovano:   Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   podžupan dr. S.P.Medved 

 

 
POBUDA ŠT. 82 – mag. Stojan AUER – povzeto po neavtoriziranem magnetogramu 
Začenja se Festival Lent. Na podjetju Nigrad leži oder, vreden 60 tisoč evrov in spomnim se, da so na 
njem nazadnje, kolikor sem uspel videt, na Trgu Leona Štuklja nastopali na tem našem odru Kitajci z 
veliko predstavo, množično obiskano prireditvijo. Gre za zares lep oder, ki ga imamo, zato me zanima, 
zakaj ga ne koristimo zdaj za Festivalu Lent. Zakaj najemamo oder, nekatere celo iz Ljubljane? Kdo bo 
za to odgovarjal? Tudi na to zadevo nisem dobil pravega odgovora. Oder, last Nigrada oziroma 
Mestne občine Maribor leži tam v skladišču Nigrada.  
 
Delni odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Pobuda je odlična. Jutri bomo preverili glede uporabe tega odra, da se odra ne bi najemalo drugje, v 
kolikor ni v uporabi; mogoče pa je že.  
 
Posredovano:   Kabinet župana, Jelka VREČKO 
V vednost:   Romana ROŽMAN  
 
 
POBUDA ŠT. 83 – Melita PETELIN 
Izgradnja plinovodnega omrežja do Brezja (Ulica Na trati, Ulica Borcev in Jarčeva ulica); 
Dajem pobudo za nadaljevanje ureditve izgradnje plinovodnega omrežja. Prejela sem pismo občana, 
prilagam, kot sem ga prejela, op.p. 
Spoštovani, na vas se obračam z željo, da nam kot mestna svetnica Mestne občine Maribor, 
pomagate urediti izgradnjo mestnega plinovoda v ulici Na trati, Brezje-Maribor. Namreč z izgradnjo 
plinskega omrežja do Brezja (ulica Na trati, ulica Borcev in Jarčeva ulica) ki se je izvajalo v letih 2017 
in 2018, smo stanovalci omenjene ulice Na trati pričakovali, da se bo izgradnja zaključila do zadnje 
hišne številke v ulici Na trati 33 (celotna ulica naj bi bila vključena v gradbenem dovoljenju za 
izgradnjo plinovodnega omrežja). Sedaj se je izgradnja plinovodnega omrežje zaključila na ovinku 
ulice Na trati, ki zavija k individualnim hišam. Razdalja od zaključnega plinovodnega ventila do hišne 
številke 33 je cca. 370m. Ker so se zaustavile vse aktivnosti na izgradnji plinovodnega omrežja, sem se 
obrnil na Plinarno Maribor, ki me je obvestila, da z izgradnjo plinovodnega omrežje nima nič in, da se 
glede tega, obrnem na mestno občino Maribor, ki je dolžna izgraditi plinovodno omrežje na osnovi 
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pogodbe vezane na prodajo Mariborske plinarne. Po zadnjem obvestilu s strani mestne občine 
Maribor, sedaj ugotavljamo, da se ta gradnja v letu 2019 ne bo nadaljevala kar pomeni, da so 
investicijo ustavili, ni pa tudi jasno kdaj naj bi jo nadaljevali. V omenjeni ulici na Trati je 14 
individualni stanovanjskih objektov. Ker so posamezni lastniki stanovanjskih objektov, ob izgradnji 
plinovodnega omrežja pričeli razmišljati in se odločati za zamenjavo sistema ogrevanja (večina kurilno 
olje), je trenutna informacija s strani mestne občine Maribor neprijetna, žal tudi nesprejemljiva. Kot 
dokazilo prilagam do sedanje kontakte z Mariborsko plin arno in predstavnikom mestne občine 
Maribor V upanju in želji, da nam boste pomagali uresničiti željeni cilj in s tem pripomogli tudi k 
čistejšemu in bolj zdravemu okolju, vam želim lep dan. 
Alojz Stopnišek 
Ulica na Trati 23 
Prosim za odgovora, hvala. 
 
Priloga: pismo občana s korespondenco 
 
Posredovano:   Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   podžupan dr. S.P. Medved 
  
 
POBUDA ŠT. 84 – Milan MIKL – povzeto po neavtoriziranem magnetogramu 
Moja pobuda je posledica mojega vprašanja (št. 80). Dajmo razmisliti o umestitvi rondoja na Dupleški 
cesti ob Gasilskem domu v Dogošah, zaradi gostega prometa po Dupleški cesti se je težko vključevati 
na regionalno cesto. Želim pisni odgovor, ki se na pošlje tudi na Svet MČ Brezje – Dogoše – Zrkovci.  
 
Posredovano:   Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   podžupan dr. S.P. Medved 

 

 
POBUDA ŠT. 85 – Saša PELKO 
Nedavno je Okrožno sodišče v Mariboru presodilo, da mora Mestna občina Maribor Športnemu 
centru Pohorje v stečaju za prevzem gondole in žičniških naprav na Mariborskem Pohorju v 30 dneh 
po pravnomočnosti plačati skoraj 13,25 milijona evrov nadomestila. Ne glede na pritožbo MOM, je 
treba biti pripravljen na izrek pravnomočne sodbe, ki jo lahko pričakujem v nekaj mesecih, saj gre za 
znesek, ki lahko usodno načne občinske finance. Če kdaj, potem je prav zdaj, zaradi tega sklepa 
sodišča pravi čas za pospešen sprejem Zakona o Pohorju.  
Predvidevam, da z Vlado RS že potekajo pogovori v smeri pomoči pri pokritju stroškov nadomestila 
DUTB-ja za žičniške naprave, glede na to, da bo sodba prizivnega sodišča slej ko prej postala 
pravnomočna, DUTB pa je v 100% lasti države.  
Prvi del moje pobude se nanaša na vse mariborske poslance, da naj pokličejo na številke v svojih 
telefonih, o katerih so se pred volitvami hvalili. Danes lahko s tem Mariboru koristijo bolj kot kdaj koli 
prej.  
Pobuda: Glavni del moje pobude pa se nanaša na župana MOM, da naj preko svoj stranke SMC 
nemudoma zahteva srečanje vladne koalicije na temo problematike izplačila nadomestila za žičniške 
naprave na Mariborskem Pohorju.  
 
Delni odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Tukaj bi nekaj samo popravil. Župan ima Listo Arsenovič za Maribor. Kar se pa tiče pogovorov o žičnici 
pa smo tedensko na vezi z DUTB-jem in se moram zahvaliti poslanki Lidiji Divjak Mirnik in poslancu 
Branislavu Rajiću, da imamo tudi ta teden, v četrtek,  sestanek na temo Zakona o Pohorju. Tako da 
lučke utripajo in se borimo za to, da bi plačali čim manj. 
 
Posredovano:   Kabinet župana, Jelka VREČKO 
V vednost:   Romana ROŽMAN  
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POBUDA ŠT. 86 – Ivan CELCER 
Dajem pobudo, da Mestna občina Maribor pristopi k obnovi ceste Košaški dol – Zgornji Košaki in 
njeno razširitev, da bo omogočen prevoz gasilcem. 
 
Posredovano:   Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   podžupan dr. S.P.Medved 
 
 
POBUDA ŠT. 87 – Tjaša GOJKOVIČ 
Pritok turistov v naše mesto se v zadnjih tednih opazno povečuje. Rast števila nočitev in krepitev 
turističnega gospodarstva je brez dvoma pomemben cilj Mestne občine Maribor. Pri zasledovanju 
tega cilja pa se ne sme pozabiti na varstvo okolja, kakovost življenja in predvsem na prometno 
varnost občanov. V Listi kolesarjev in pešcev že dalj časa opozarjamo na neustrezno prometno 
ureditev območja med mestnim parkom in severnim robom starega mestnega jedra. Namesto, da bi 
promet na tem območju umirili in zaščitili številne sprehajalce in kolesarje, se med centrom in 
parkom brez omejitev dopušča dostop vseh vozil. Med najbolj problematičnimi in nevarnimi so prav 
turistični avtobusi, katerih število naglo narašča. Pred pomembnim kulturnim spomenikom - bastijo 
Mariborskega gradu se je zanje uveljavila brezplačna avtobusa postaja, kjer v povprečju stojijo 
najmanj po trije, po možnosti s prižganimi motorji zaradi delovanja klimatskih naprav.  
Po prigovarjanju stanovalcev, pa tudi Mestne četrti Center, je Urad za komunalno, promet in prostor 
je v začetku tega meseca sprejel odločitev, da lahko turistični avtobusi na tej lokaciji stojijo največ 10 
minut. Sprašujem se, ali na zadevnem uradu res verjamete, da lahko invazijo turističnih avtobusov na 
mestno jedro, obvladate z improviziranim znakom, ki ga povrh vsega že nekaj dni po postavitvi nekdo 
ukrivil, tako da ga vozniki avtobusov niti več ne opazijo – kaj šele spoštujejo. 
Z namenom ureditve problematike še pred vrhuncem turistične sezone, dajemo pobudo, da se v 
celoti prepove ustavljanje turističnih avtobusov pred bastijo Mariborskega gradu in da se znaki za 
prepoved njihovega dostopa namestijo že na Tyrševi, Trubarjevi in Gregorčičevi ulici. Hkrati 
predlagamo, da se za turistične avtobuse uporabijo številne parkirne površine pred Ljudskim vrtom, 
na glavni avtobusni postaji ter na drugih lokacijah, ki ne ogrožajo varnosti občanov. 
 
Delni odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Ta prva točka je v resnici že rešena, danes bomo jo najbrž uspeli rešiti. Tam ne bo več parkiranja in 
ustavljanja. To smo že rešili in smo tudi v medijih odgovarjali na vprašanja.  
 
Odgovor Uroša KOSIJA, vodja sektorja za komunalo in promet 
Torej, znak ni bil postavljen sedaj, vmes ga je nekdo odstranil  zato smo ga zopet na novo postavili. 
Vozniki, do sedaj, ko je bila tu ureditev za postanek turističnih avtobusov, so tukaj vozila parkirali in 
jih pustili tudi več kot 10 minut. Sedaj se režim spreminja, postavlja se pet novih parkirišč na obrobju 
mesta, to parkirišče oziroma to postajališče pa se ukinja. S tem, da ga lahko ukinemo šele takrat, ko 
se bodo nova postajališča vzpostavila in uredila. Takrat se bo tudi prepovedal promet turističnih 
avtobusov po teh cestah. Tako da, to bo urejeno v tednu dni, štirinajst dni maksimalno.   
 
Realizirano:  Odgovor podan na seji 
 

 
POBUDA ŠT. 88 – Vladimira COKOJA 
Dajem pobudo, da Mestna občina Maribor v skladu s svojimi pristojnostmi pomaga, da se Malečniški 
most obnovi ali pa zapre za promet, saj prehod po 40 let starem, ne vzdrževanem mostu ni več varen. 
Most dnevno prevozi cca 7000 udeležencev v prometu, iz dneva v dan je v slabšem stanju. Če 
takojšnja obnova ni mogoča, se naj poda neodvisna ocena strokovnjakov o prevoznosti mostu, v 
primeru, da je most nevaren, se pa ga naj takoj zapre, da se prepreči najhujše.  
Po informacijah bi naj bilo potrebno počakati do prekategorizacije cest na križišču Maribor – Melje na 
Meljski ceste, na križišču Meljske in Kraljeviča Marka ulice. Ureditev predvideva semaforizacijo 
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križišča ter uskladitev semaforja z bližnjim semaforiziranim križiščem (priključna rampa na hitro 
cesto). Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč, takoj ko bodo le-ta urejena, bo 
DRSI objavila razpis za izvedbo gradbenih del.  
Kako daleč je z aktivnostmi in kdaj se bo realno lahko pričela obnova mostu, saj predstavlja v tem 
stanju že potencialno nevarnost za življenje udeležencev v prometu.  
 
Odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Gre za Malečniški most, ki se rešuje na državni ravni, to smo že večkrat povedali, da delamo na tem, 
da bi ga dali državi v last in revitalizacijo.  
 
Posredovano:    Odgovor podan na seji  
V vednost:  

 

 
Podana so bila naslednja VPRAŠANJA:  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 65 – mag. Zdravko LUKETIČ 
Starše otrok v MČ Tezno (predvsem vse v širši okolici Dogoške,…) nas zanima ali se na parcela k.o. 
680, št. parcel 2292/4, 2290/3, 2289/3, 2288/3 (vse v lasti MOM) oz. na kakšnih drugih površinah na 
Teznem načrtuje izgradnja otroškega/mladinskega igrišča (igrala, klopi, športni rekviziti,…), glede na 
to, da smo glede parkov, igral, igrišč starši z otroci degradirani in vozimo otroke v druge MČ in/ali 
občine? Prosim za pisni odgovor 
Bojana Močnik in ostali 
 
Posredovano:   Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   podžupan dr. S.P.Medved 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 66 – Matic MATJAŠIČ 
Moje vprašanje pa je, zakaj so vozni redi avtobusov v Mariboru že desetletja praktično 
nespremenjeni. Vemo, da se dinamika spreminja, vsi opazujemo enkrat natrpane avtobuse, enkrat 
prazne, vozni redi pa so skorajda statični (na15, 20, 30min). Predlagam, da se pristopi k celoviti 
prenovi linij ter voznih redov v Mariboru, s čimer se olajša tako dostop in zadovoljstvo občanov, 
poveča uporaba javnega prometa, nenazadnje se s tem tudi prihrani. Že 10 let imamo elektronske 
kartice, imamo torej podatke za 10 let, koliko ljudi se ob kateri uri vozi s katerim avtobusom, še več, 
imamo celo podatke, koliko ljudi na kateri postaji vstopi na avtobuse. Podatke torej imamo, učinki 
takšne reforme vsaj voznih redov (če ne celotnih linij) pa prinaša številne pozitivne učinke, celo 
prihranke, za to ne vidim razloga, da k takšnemu projektu ne bi pristopili. Prosim za strokovni 
odgovor v smeri rešitve, nazadnje sem ob pobudi za posodobitev aplikacije za parkiranje (tako da bi 
občani dobili to kar plačajo) od Marproma – g. Boštjana Zagoraca dobil političen odgovor, k reševanju 
pobude pa se ni pristopilo, verjamem, da bo tokrat drugače. 
Hvala! 
 
Posredovano:   Podžupan dr. S.P.Medved 
   direktor mestne uprave  
 V vednost:    

 
 

VPRAŠANJE ŠT. 67 – Matej ŽMAVC 
V zadnjih letih je prišlo do več preloma vodovodnih cevi v mestu, tako da je bilo motena oskrba s 
pitno vodo, npr. v Ulici Vita Kraigherja in nazadnje pri Avtobusni postaji. Zanima me kakšno je stanje 
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vodovodnega omrežja v mestu in ali imate podatke o kritičnih točkah, kjer lahko zaradi starosti cevi 
pride do preloma ter kakšni so vaši večletni plani postopne zamenjave cevi.   
 
Delni odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Podučili so me, da je bilo krivo izvajanje ceste nad tem in posledično nov pritisk. Cev sama od sebe naj 
ne bi počila, ampak zato, ker se je nekaj nad njo dogajalo.  
 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   Podžupan S.P.Medved 
 
VPRAŠANJE ŠT. 68 – Danijela ŠERBINEK 
Zanima me, kdaj se bo realizirala sanacija ceste v KS Bresternica – Gaj mimo domačije Finster, ki smo 
jo potrdili v proračunu? Vljudno naprošam za prioritetno obravnavo.  
 
Posredovano:  Podžupan dr. S.P.Medved 
V vednost:    

 
VPRAŠANJE ŠT. 69 - Željko MILOVANOVIČ 
 Moje vprašanje izhaja iz pisma občana, ki ga je naslovil na Listo kolesarjev in pešcev:  
“Glede na to da ste glas nas kolesarjev v mestnem svetu se na vas obračam s predlogom glede 
ureditve enega izmed številnih problemov, ki Maribor delajo neprijaznega do kolesarjev. Ta problem 
je rdeča luč na semaforjih za kolesarje in pešce, ki se spremeni v zeleno le ob pritisku na gumb na 
semaforju. Če torej pridem do križišča po cesti, ki ima sicer gorečo zeleno luč, moram sestopiti, 
pritisniti gumb in v večini primerov počakati na naslednji cikel, da lahko prečkam križišče. To ureditev 
sicer razumem. Namenjena je upočasnitvi kolesarjev in pešcev in s tem večji predvidljivosti vožnje 
motornih vozil. Vendar nas kolesarje postavlja v podrejen položaj, ker se od nas pričakuje strpnost in 
počasnost, zato da lahko avtomobili vozijo nestrpno in hitro. V mojem primeru pa se ponavadi ne 
zgodi nič od tega, saj prečkam cesto pri rdeči luči z upanjem da bo voznik razumel da imam tudi jaz 
zeleno čeprav mi gori rdeča. V Ljubljani, kjer se kolesarstvo podpira, takih težav nisem imel. Mislim, 
da bi sprememba te ureditve prinesla veliko izboljšanje z zelo malo dela. Lepo vas pozdravljam, v 
upanju na kakšno spremembo”  
Torej, zanima me ali obstaja volja, da Mestna občina Maribor posodobi sistem semaforjev, da bo ta 
bolj prijazen, enakopraven in uporaben za kolesarje in pešce? 
 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   Podžupan dr. S.P.Medved 

 
 
VPRAŠANJE ŠT. 70 – Igor JURIŠIČ – neavtoriziran magnetogram  
Vprašanje je namenjeno predvsem v korist tistim delavcem, ki so iz Maribora in se vozijo v sosednjo 
Avstrijo. Sprašujem namreč, ali obstaja kakršnakoli možnost, da se zagotovi podobna oblika 
transporta kot ga imajo delavci, ki se vozijo v kraje v Sloveniji torej npr. delavska vozovnica ali nekaj 
podobnega. Gre za Mariborčane in Mariborčanke, ki v končni fazi plačujejo davke pri nas, ki plačujejo 
dohodnino v Mariboru, zato mislim, da bi morali imeti podobne pravice kot tisti, ki se iz Maribora 
vozijo npr. v Ljubljano, Celje ali kakršnokoli drugo mesto.  
 
Posredovano:       Kabinet župana, Jelka VREČKO 
V vednost:   Romana ROŽMAN   
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VPRAŠANJE ŠT. 71 - Josip ROTAR 
Zanima me na kak način se Mestna občina Maribor pripravlja na novo finančno perspektivo EU. 

Kateri projekti bodo vključeni v operativne programe in kje bo urejen sedež vzhodne kohezije? 

Posredovano:   Kabinet župana - Barbara MIKUŽ MARZIDOVŠEK  
V vednost:  

 
 

VPRAŠANJE ŠT. 72 – mag. Zvone ZINRAJH 
Spoštovani gospod župan, na pretekli seji MS MOM smo že obravnavali zahtevo podjetja veletrgovca 
Hofer po umestitvi samopostrežne bencinske črpalke ob ulici Veljka Vlahoviča na območju MČ 
Pobrežje. V tej zvezi Vam tokrat podajam tudi v imenu Sveta MČ Pobrežje naslednje vprašanje:  
Na javni obravnavi Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja 
S 34 (križišče ob ulici Veljka Vlahoviča – območje trgovine Hofer), dne 26. septembra 2018, smo v MČ 
Pobrežje podali negativno mnenje za umestitev male samopostrežne bencinske črpalke. Razloge smo 
strnili v nekaj argumentacije, predvsem pa izpostavili dejstva, da je na tem območju že sedaj 
zadovoljivo število bencinski črpalk, da je predvidena črpalka umeščena preblizu stanovanjskih 
objektov, da je njeno 24-urno delovanje v strnjenem stanovanjskem naselju nesprejemljivo in 
nenazadnje problematizirali slabo umišljeno ureditev izvoza na ulico Veljka Vlahoviča. 
Zanima me, ali se je mnenje Sveta MČ Pobrežje upoštevalo.  
 
Posredovano:   Sektor za urejanje prostora  
V vednost:   podžupan G. Reichenberg  

 
 

VPRAŠANJE ŠT. 73 – Ljubica JANČIČ 
Glede na zadnje dogodke vse pogostejših fizičnih napadov na občane in občanke Maribora vam 
gospod župan zastavljam naslednja vprašanja. Ali je Maribor še varno mesto? Kaj ste ko župan storili 
in boste storili, da bomo občani in občanke v našem mestu varni? Predvsem pa nas zanima, koliko 
nelegalnih migrantov je v prvi polovici leta 2019 bilo nastanjenih v Mariboru.  
 
Posredovano:  Varnostni sosvet D. Železnjak   
V vednost:  

 
VPRAŠANJE ŠT. 74 – Miha RECEK 
Zanima me, kaj se dogaja s financiranjem mariborske knjižnice in obnovo Mariborskega gradu. 
Namreč, dobil sem informacije iz Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šport, da v letu 2020 in 2021 
ni predvidenih nobenih finančnih vložkov, tako za mariborsko knjižnico kot obnovo mariborskega 
gradu. Mogoče je to vprašanje bolj kot za našega župana, za našo poslanko Lidijo Divjak Mirnik, ki je v 
odboru za kulturo v Državnem zboru RS. Zato prosim za odgovor ali moje navedbe držijo. Ker bomo 
podprli spremembo statuta in s tem dali priložnost tudi četrti podžupanji, ki prihaja iz vrst SD kot 
minister za Kulturo in šport, da priskrbi sredstva za mariborsko knjižnico in obnovo Mariborskega 
gradu in s tem upraviči poslanstvo četrte podžupanje.  
 
Posredovano:    Urad za kulturo in mladino   
V vednost:     podžupanja H.K.LUKAČEK  

 
 

VPRAŠANJE ŠT. 75 – mag. Stojan AUER – povzeto po neavtoriziranem magnetogramu 
1. Vprašal bom še enkrat – govoril sem o reviziji javnega naročanja v svetu Zavoda za turizem 

oziroma v Zavodu za turizem Maribor Pohorje. Govoril sem o tem, kakšne ukrepe boste 
izpeljali glede porabe denarja v Nipi. Na zadnji seji je g. Alan Perc, ki je eden od 
soustanoviteljev-solastnikov podjetja Nipa, povedal, da on nima nič pri tem. Kot veste pa je 
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poniknilo 1 mio evrov. Glede na to, da ste vi, gospod župan izjavili, da je v teh hčerinskih 
družbah poniknilo 2 mio evrov, me pa res zanima kakšni bodo ti ukrepi.  

2. Na zadnji seji sem glede zavoda Wcycle lepo vprašal kakšni so direktni učinki Zavoda Wcycle na 
naša javna podjetja; vsako od njih je dalo 10 tisoč evrov za ustanovitev tega zavoda. Lepo sem 
rekel, prosim ne pišite mi o tem, da se prijavljate na evropske razpise, ampak kaj ste direktno 
naredili za naša javna podjetja. O tem ni niti ene besede v odgovoru. Ampak samo o tem, kako 
sodelujejo z evropsko pobudo in seveda z evropskimi projekti. Namreč, če govorim o projektu, 
ki ga je pridobilo podjetje Snaga, projekt Urban Soil for Food, za ta projekt je podjetje Snaga 
dobilo do sedaj nekaj več kot 900 tisoč evrov, a tega denarja ni več. Porabili so ga za tekoče 
poslovanje. Sam projekt znaša več kot 3 mio evrov. Zato sprašujem, če mi lahko iz podjetja 
Wcycle končno posredujejo t.i. organigram, na kakšen način se ta denar potemtakem sploh 
deli, če podjetje Snaga dobi dobro tretjino od tega, vse ostalo gre pa v papirje. 

 
Odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA (povzeto po magnetogramu) 

Gospod Auer, odgovarjam na to,  kar že vemo. Zavod za turizem – notranja revizija je v teku. 
Ukinjamo hčerinsko podjetje Nipo, ki pa je imela še eno hčerko Maribor Invest. Postopek je 
dolgotrajen in upam, da se bo končal konec julija. Nič se ne bo izgubilo, odgovorni ljudje bodo 
še vedno tukaj. Moramo pa podjetje likvidirati, da zmanjšamo mesečne stroške. Glede 
Wcycla pa to zanima vse nas, zato upam, da bomo ta podatek tudi dobili. 
 
Posredovano:   1. točka – odgovor podan na seji   

2. točka – Zavod Wcycl info@wcycle.com  
V vednost:  

 
VPRAŠANJE ŠT. 76 – Željko VOGRIN  
Vprašanje, ki ga zastavljamo ponovno: Zanima nas, kako napredujejo zadeve v zvezi z Odlagališčem 
nevarnih odpadkov v Metavi? 
 
Posredovano:   podžupan, dr. S.P. Medved  

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave  
   Snaga Maribor  cveto.zalik@snaga-mb.si  
   Ul Marija  marija.ul@snaga-mb.si  
 
VPRAŠANJE ŠT. 77 – Željko VOGRIN 
Nismo prejeli odgovora na vprašanje: »Center Malečnik« - večnamenski prostor. Idejna zasnova je že 
pripravljena – kdaj lahko pričakujemo izdelavo projekta? 
 
Pripomba: Z odgovorom glede ceste mimo OŠ Malečnik nismo zadovoljni, saj je iz odgovora razvidno, 
da parcelacija sploh še ni sprovedena, je pa že dve leti od tega, kar smo na KS Malečnik – Ruperče 
vložili ogromno truda, da smo sklicali vse lastnike parcel ob omenjeni cesti in jih prepričali, da so dali 
cesto v javno dobro. V dveh letih pa se strani Mestne občine Maribor papirno ni popolnoma nič 
uredilo.  
 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   Podžupan dr. S.P.Medved 

 
 
VPRAŠANJE ŠT. 78 – Željko VOGRIN 
Sanacija reke Drave je zastala – kako bo Mestna občina Maribor ukrepala in kdaj? Prostorski plan 
Mestne občine Maribor se že vrsto let ne premakne. Kaj se dela na tem področju? Ta dva vprašanja 
smo zastavili že na prejšnji seji, vendar odgovora ni bilo. V ta namen smo sklicali sestanek s 
pristojnimi ministrstvi, župani okoliških občin in seveda tudi Mestno občino Maribor. Odzvale so se 
vse občine razen Mestne občine Maribor. Odzvala so se tudi ministrstva in potrdila prisotnost, nakar 

mailto:info@wcycle.com
mailto:cveto.zalik@snaga-mb.si
mailto:marija.ul@snaga-mb.si
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so nas v zadnjem trenutku klicali in odpovedali. Gospod Škof iz Ministrstva za kmetijstvo se je kljub 
preklicu sestanka zglasil pri nas in povedal, da je Mestna občina preklicala sestanek. Zanimivo je to, 
da se na naše vabilo niti Mestna občina Maribor, niti sam župan, niso odzvali, niti se opravičili… 
 
 
 
Odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Smo v pogajanjih z ministrstvom. Sestanke pa sklicujemo z ministri sami.  
 
Posredovano:   Kabinet župana, Jelka VREČKO 
V vednost:   Romana ROŽMAN 
 
VPRAŠANJE ŠT. 79 – Melita PETELIN 
Zemljišče pri bivši SMREKI na Teznem 
Zanima me, kako je poskrbljeno za požarno varnost?  
Podjetje SNAGA ima na lokaciji bivše SMREKE na Teznem deponirano »nenormalno« veliko deponijo 
(odpadnega lesa in ostalih odpadkov). 
Kako je to mogoče, naj pojasnijo na Uradu za komunalo? 
Ker prihaja v Sloveniji do velikih požarov, prosim, da takoj uvedete »Ukrepe glede požarne varnosti«, 
da ne bo prišlo do »kakšne« ekološke katastrofe.  
Pojasniti pa moram, da deponija mora imeti Uporabno dovoljenje za odlaganje odpadkov. Prosim, da 
si deponijo nemudoma ogledate.  
 
Posredovano:   SNAGA MARIBOR cveto.zalik@snaga-mb.si  
V vednost:   Ul Marija  marija.ul@snaga-mb.si  
 
VPRAŠANJE ŠT. 80 – Milan MIKL – povzeto po neavtoriziranem magnetogramu 
Kaj je z realizacijo projekta v Dogošah - križišče Dupleška cesta – Ulica Kirbiševih 2 do 8? Zadeva je 
dokaj resna, v proračunu so sredstva zagotovljena, Dogošani čakajo na to investicijo, na ta projekt, že 
pet let, zato je na podlagi tega skupina meščanov šla k štetju prometa in je ugotovila, 5. junija 2019,  
od 5h – 19h naslednje: V 14-ih urah je bilo pripeljano v obe smeri 12638 vozil, vsako uro v povprečju 
več kot 900 v špici. Zjutraj in popoldne 1300 vozil, vsake 4 sekunde, vozila v špici vsaki 2,7 sekund. 
Skratka, nemogoče je varno prečkati Dupleško cesto brez prehoda za pešce. Manjka pločnik od Ulice 
Kirbiševih – je v projektu. Dogovorila se je mestna četrt z lastnikom zemljišča, ki je to zemljišče tudi 
odstopil in so se na podlagi tega projekti naredili. Bojim se, da se bo tukaj kaj zgodilo. Otroci oziroma 
vsi, ki prihajajo iz Kirbiševe ven so v božji nemilosti. Nimajo kam, ni pločnika, ni prehoda za pešce. In 
tukaj je potrebno narediti otok za umirjanje prometa, del pločnika in prehod za pešce ter razsvetljavo 
do avtobusne postaje - projekti so narejeni. Gospod župan, jaz ne krivim vas glede tega, ker ta projekt 
je že 5 let star. Jaz sem pred petimi leti to pobudo dal.  
Da ne govorim o pločniku, ki od Dupleške ceste proti Dupleškem mostu, ki ga sploh ni. Jaz sem se 
tukaj obrnil na predstavnika SMC, ko je bil državni sekretar, ampak se tudi tu ni nič zgodilo. Zgodilo se 
bi mogoče kdaj, ko bo enkrat prišlo do prometne nesreče. Žalostno, kajti Dogoše so sestavni del 
mesta Maribor in jaz mislim, da je res to potrebno.  
 
Delni odgovor župana, Saše Aleksandra ARSENOVIČA 
Omenili ste, zanima me, ali je problem z zemljiščem že rešen ali ni rešen? (odgovor: da). Dobro, bomo 
preverili.  
 
Posredovano:  Urad za komunalo promet in prostor  
V vednost:   Podžupan dr.S.P.Medved 
 
 
 

mailto:cveto.zalik@snaga-mb.si
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VPRAŠANJE ŠT. 81 – Saša PELKO 
Na 2. redni seji MS MOM 11. 2. 2019 sem poudaril velik pomen Pohorja za Maribor in celotno regijo 
in se pri tem obrnil na Zakon o Pohorju, ki so ga javno podprli prav vsi, ki so bili kasneje izvoljeni za 
poslance v DZ iz Maribora. Pri tem sem poudaril, da je glede na velikost in pomembnost seveda 
logično, da koordinatorsko vlogo odigra Mestna občina Maribor.  
Takrat sem vprašal, v kateri fazi je trenutno projekt »Zakon o Pohorju«, katere občine zajema in 
koliko denarja predvideva.  
Iz kabineta župana MOM sem 21. 2. 2019 dobil odgovor, da Mariborsko Pohorje potrebuje poseben 
zakon, da se je 4. 1. 2019 vodstvo MOM sestalo z ministri stranke SMC, da se je 14. 1. 2019 vodstvo 
MOM sestalo s poslanci iz Kluba 7 in da je bil prav »Zakon o Pohorju« prva točka tega pogovora. V 
odgovoru Kabineta župana MOM z dne 21. 2. 2019 je tudi pisalo, da je naslednji korak, ki so si ga 
zadali, srečanje z vsemi župani občin Pohorja in določitev smernic sodelovanja pri realizaciji projekta.  
Vprašanje: Kdaj je potekalo srečanje poslancev Kluba 7 z vsemi župani občin Pohorja in kaj so bili 
ključni sklepi tega srečanja? 
 
Posredovano:   Kabinet župana, Jelka VREČKO  
V vednost:  Romana ROŽMAN  
 
VPRAŠANJE ŠT. 82 – Ivan CELCER 
Kdaj se bo pričela obnova Mariborske vinske ceste VTC 18, prvih 500 metrov? 
 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor  
V vednost:   Podžupan dr. S.P.Medved 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 83 – Tjaša GOJKOVIČ 
Uporabniki parkirnih dovolilnic se v vseh parkirnih conah že dlje časa soočajo z zastarelim načinom 

izdajana parkirnih dovolilnic. V nasprotju s prakso sodobnih mest, ki uvajajo digitalne rešitve, naši 

občani še vedno morajo dovolilnice zatikati za vetrobranska stekla. Če uporabnik iz kakršnegakoli 

razloga to pozabi, je slednji celo podvržen plačilu kazni. Očitno je, da MOM odgovornost za 

primanjkljaj ustreznih tehnoloških rešitev prelaga na uporabnike, zato me zanima, kdaj lahko občani 

pričakujemo vzpostavitev elektronskih parkirnih dovolilnic, katere bodo omogočale nadzor že po 

registrih tablicah ali drugih znakih.  

Posredovano:  Urad za komunalo promet in prostor  
V vednost:   Podžupan dr. S.P.Medved 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 84 - Darko HERGAMAS 
Prostovoljna gasilska društva v Mariboru so prejela obvestilo in informativni izračun nadomestila za 
uporabno stavbnega zemljišča za leto 2019. Zneski na informativnem izračunu za društva so zelo 
visoki. Na primer: Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-Pobrežje ima skupni letni znesek 
nadomestila v višini 833,17 EUR. Ostala društva so dobila podobne izračune nadomestil.  
Prostovoljna gasilska društva opravljajo javno gasilsko službo v Mariboru, kar pomni izvajanje zaščite, 
reševanja in pomoč ob požarih naravnih in drugih nesrečah. Gasilski dom je objekt za opravljanje 
dejavnosti zaščite in reševanja na lokalni ravni.  V gasilskih  garažah, skladiščih in drugih prostorih za 
shranjevanje se nahajajo vozila in oprema za opravljanje dejavnosti. Prostovoljni gasilci skrbijo za 
društva, jih obnavljajo in vzdržujejo tako da nekateri domovi obstajajo že krepko več kot 100 let.  
Mestna občina Maribor financira dejavnost obvezne javne službe ki jo opravljajo gasilska društva in 
finančno pomaga pri vzdrževanju domov in opreme gasilcev. Zato podajamo vprašanje zakaj morajo 
gasilska društva plačevati nadomestilo za uporabno stavbnega zemljišča, saj mestni občini  tako 
vrnemo sredstva, ki nam jih je dodeljuje za naše delovanje.  
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Posredovano:   Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 
V vednost:  

 
Vodja službe za delovanje mestnega sveta 

    Rosana KLANČNIK, univ.dipl.prav. 
 

 
 

Objaviti na spletu  
 

 

 


