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Župan, gospod Andrej Fištravec 
 
Poziv županu MOM, da oblikuje posebno delovno skupino za reševanje propadanja 
kulturnega spomenika Železničarska kolonija 
 
Meseca januarja 2014 sem podal skupaj z bivšo predsednico Sveta MČ Magdalena pobudo za 
ukrepanje proti propadanju kulturnega spomenika ŽK. 
 
Na Vstajniškem sosvetu je podporo k pozivu županu MOM podala SČS Magdalena. Na zadnjem 
Vstajniškem sosvetu smo se o problematiki ŽK  obširneje pogovorili, saj sta bila gospod Andrej 
Fištravec, kot župan MOM in gospod Marko Žula, kot direktor Mestne uprave, že seznanjena z 
vsebino zbora krajanov ŽK, ki ga je sklicala nova predsednica MČ Magdalena. 
 
V prepričanju, da rešitev usode kulturnega spomenika zahteva takojšnje ukrepanje MOM, saj si je 
dejansko stanje v ŽK ogledal tudi vodja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine gospod 
Srečko Štajnbaher, ponovno prosim in predlagam, da župan MOM  imenuje in pooblasti 
predstavnika MOM, ki bo vodil in koordiniral vse postopke za dokončno odločitev ali je ŽK še 
kulturni spomenik in ali bo to tudi ostal, kar je v pristojnosti MOM. 
 
V reševanje problema ŽK so po službeni dolžnosti že bili vključeni Sektor za urejanje prometa, 
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Svet MČ Magdalena in arhitekt gospod Niko Stare 
kot član urbanistične komisije. Oddelek za okolje in prostor in Inšpektorat RS Slovenije pa se bosta 
po potrebi vključila v reševanje problema na predlog posebne delovne komisije oz. zahtevo MOM. 
 
Župana MOM gospoda Andreja Fištravca ponovno prosim, da imenuje naslednje člane posebne 
delovne skupine in jo po svoji presoji spremeni ali dopolni: 

 predstavnik MOM    imenuje in pooblasti ga župan MOM 

 Sektor za urejanje prostora   Lidija Kodrič Vuk, vodja Sektorja 

 Zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine     Srečko Štajnbaher, vodja Zavoda 

 Mestna četrt Magdalena   predstavnik Sveta MČ 

 Urbanistična komisija    arhitekt mag. Niko Stare 

 etažni lastniki     pobudnik aktivnosti Franc Augustinovič 
 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 

etažni lastnik in aktivni občan 
Franc Augustinovič, l.r. 
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