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Spoštovani župan Anton Balažek!
Kakor vidim(o), ste pričeli z rekonstrukcijo Ulice heroja Mohorja. Ker stanovalce naše ulice
nihče ni seznanil, kako bo rekonstrukcija potekala, vas sprašujem(o):
1. Ali bo ulica samo preplastena ali pa bo po štiridesetih letih kopanja in krpanja
deležna poštene obnove ?
2. Ali bodo pločniki narejeni tako, kot v Kidričevi ulici ? Zahtevamo namreč
(pogovarjal sem se z več stanovalci), da so pločniki ravni in da imajo samo dvignjen
dovoz na dvorišča. Dovoze smo si namreč pred štiridesetimi leti naredili (zbetonirali)
sami in so nam ves ta čas kar dobro služili. Če nekdo (izvajalec) tega ne more, ne zna
ali noče narediti, ga zamenjajte.
3. Ali bo položena cev za optiko in potegnjena do vsake hiše, tako da ne bo potrebno
kopati ulice čez kakšno leto ali dve ? V Kidričevi je narejeno vsaj to, čeprav optike ni.
Nekdo je pač snedel besedo.
4. Če je že preseljena v našo ulico DOŠ 2, bi bilo primerno, da se poskrbi tudi za njih
in invalide. Komaj na moje posredovanje ste odstranili robnike pri Mohorjevi 4 in
globoko upam, da boste to naredili tudi na drugi strani ceste, saj je tam že leta pot v
center Lendave. To je bila zelo visoka ovira za invalide in za starše z otroškimi vozički.
Enaka ovira (kandelaber na sredini pločnika) je tudi pri zdravstvenem domu. Ker so se
otroci iz DOŠ 2 z invalidskimi vozički in brez njih dostikrat napotili na sprehod proti
DOŠ 1, so morali hoditi po cesti, kar je bil skrajno nevarno.
Neuradno, ker se pač s stanovalci nihče ne pogovarja, sem izvedel, da denarja ni, zato bo ulica
samo preplastena. Opozoriti moram na dejstvo, da se je denar našel za Kolodvorsko ulico, denar
se je našel tudi za kolesarsko stezo proti Trimlinom, denar se je našel za Kidričevo ulico, denar
se je našel za enosmerno cesto ob Ledavi in denar se je našel tudi za otoke v Ledavi, za katere
še sedaj ne vemo, koliko so ali bodo stali. Denar se je in se verjetno še bo našel tudi za stolp, ki
je najprej stal 600.000, nato 1.000.000 in sedaj že dva milijona evrov. Denar torej je, zato
prosim(o), da se k obnovi Ulice heroja Mohorja pristopi bolj resno.
Da ne bo izgovorov, da ni časa, zahtevam(o) takojšen odgovor.
S spoštovanjem,
Ivan Koncut in nekaj stanovalcev.
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Občinski svetnik
Ivan Koncut
Zadeva: Odgovor na vaše vprašanja z dne 6.5.2015
V zvezi z vašimi vprašanji vam želim na začetku povedati predvsem to, da župan ne
obnavlja mestnih ulic in ne izvaja nobenih projektov, ker to ni njegova naloga.
1. Investicija Obnova Kidričeve ulice ni del investicije Mohorjeve ulice, (do
stanovanjskega bloka Mohorjeva št. 2 ) investicija se izvaja v sklopu projekta
Vodooskrba Pomurja – sistem A in projektne dokumentacije št. 1232. Vse
aktivnosti so bile predstavljene stanovalcem Kidričeve ulice dne 08.10.2014.
Občina ima sklenjeno pogodbo z izvajalcem del (Legartis d.o.o.) in nadzornim
organom (Lineal iz Maribora). Skrbnik projekta je Miran Doma. V zvezi z
izvedbo te investicije je javnost večkrat informirana!
2. Ob obnovi Kidričeve ulice smo v sklopu teh aktivnosti izvedli del pripravljalnih
aktivnosti za ureditev parkirišča na Kidričevi ulici in Mohorjevi ulici (pred
blokom št. 4). Dela se bodo nadaljevala v dogovoru s Krajevno skupnostjo
Lendava v sklopu sofincanciranja investicijske dejavnosti krajevnih skupnosti,
ker bo krajevna skupnost predvidoma upravljala s parkirišči. Vzdrževalna dela
(zamenjava nekaj robnikov in obnovitev zgornjega dela asfalta) bodo
predvidoma izvedena tudi v preostanku Mohorjeve ulice. Pri tem ne gre za
poseben investicijski projekt, ampak za vzdrževalna dela, ki se izvedejo na
predlog poročil cestno pregledne službe v občinski upravi.
Lep pozdrav !
mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester
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