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ZADEVA:VPRASANJAINPOBUDE 

V skladu z 97. clenom poslovnika MOL, v imenu svetniskega kluba SDS, zastavHam iupenu 
in ptistojnim mestnim sluibem naslednje svetnisko vprasanje . 

Kot smo nekajkrat ze povedali, se na svetnisk: klub SOS obraca vedno ve~ obcanov s 
pritozbami in pobudarni, povezanimi z nezakonitimi posegi posameznikov v javno povrsino 
cesto . 
Eni prijavijo nezakonit poseg inspekciji , eni vam zupan osebno, spet drugi si ne upajo '[avno". 
Primeri, kot so postavljanje raznih "ograj" , nadtreskov, raznih predmetov po plocnikih je 
nickohko. Huje pa je, ko se z gradbenimi deli poseze v javno povrsino, Nerazumljivo nam je, 
da ko se obcani pritozijo ali povedo za tak primer tudi vam g, zupan, da vi in vase sluzbe ne 
odreagirate skladno s predpisi ampak se zacnete "pogajati". Kajti pri uzurpaciji javne povrsine 
gre za daljnosezne posledice, tako za prostor, kot za medsebojne odnose. Zavedajte se, da 
Ce se "nobenemu nic ne zgodi" ali pa da se celo z vami lahko pogaja, postaja to tudi vzorec 
obnasania. Nam pa je nerazumljivo predvsem to , da kljub opozorilom obcanov, vi zupan niste 
dovolj obcutliivl za tovrstne posege v javne povrsine, Zadnji tak primer je zopet jz Ulice bratov 
Babnik, kjer ste bili g. zupan prisotni in celo izjavili , da boste uzurpirano zemljisce 
crnoqradite'[em prodali in legalizirali, ce se dogovorite. 

VPRASANJE: 

Zupana in vodje pristojnih sluib (ga. Tursit in gao Skvarta) zato spra~ujem, kako ste 
za~citili javno povrSino, ko ste dobili prijavo in dokaze - fotografije 0 nezakonitih 
posegih v javno povr~ino na cest/: Ulica bratov Babnik ~t.56,58,60. 
Fotografie prtlozene. 

Za svetniski klub SOS, 
Oimitrij KOVACIC I.r. 

Pisna dokumentacija je v svetniskem klubu SOS. 














