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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 
                      
V skladu s 97. členom poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu 
in pristojnim mestnim službam naslednje svetniško vprašanje. 
 
Na svetniški klub SDS se obrača vedno več občanov s pritožbami in pobudami, povezanimi z 
nezakonitimi posegi posameznikov v javno površino - cesto.  
Eni prijavijo nezakonit poseg inšpekciji, eni vam župan osebno, spet drugi si ne upajo “javno”, 
ker se bojijo posledic ipd  
Primeri, kot so postavljanje raznih “ograj”, raznih predmetov po pločnikih je ničkoliko. Huje pa 
je, ko se z gradbenimi deli poseže v javno površino. Nerazumljivo nam je, da ko se občani 
pritožijo ali povedo za tak primer tudi vam g, župan, da vi in vaše službe ne odreagirate. 
Menimo, da bi morale (predvsem mestna inšpekcija) veliko bolj aktivno delovati na terenu . 
Kajti pri uzurpaciji javne površine gre za daljnosežne posledice, tako za prostor, kot za 
medsebojne odnose. Ni nepomembno tudi to, da lahko postane, če se “nobenemu nič ne 
zgodi”, to tudi vzorec obnašanja, Nam pa je nerazumljivo predvsem to, da kljub opozorilom 
občanov vi župan niste dovolj občutljivi za tovrstne posege v javne površine. Ravno v teh 
primerih bi pričakovali vaš osebni angažma, ne pa da hodite po hišah in se ukvarjate s 
stanovalci in njihovimi parkirnimi dovolilnicami.           
 
VPRAŠANJE: 
 
Župana in pristojne službe zato sprašujem, da navedejo kolikokrat letos so posredovali 
na podlagi prijav občanov glede nezakonitega posega v javno površino in, ali je bil oz. 
kdaj bo opravljen inšpekcijski pregled nezakonitih posegov v javno cesto: Ulica bratov 
Babnik in  Vipotnikova ulica.  
 
 
Ob tem želimo izraziti tudi upanje, da bo župan v bodoče bolj pozoren na nezakonite posege 
v javno lastnino, še posebej, kadar ga na to opozorijo meščani. 
 
Za svetniški klub SDS, Boštjan CIZELJ l.r. 
 
Pisna dokumentacija je v svetniškem klubu SDS. 
 


