ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN STALIŠČA ODBOROV, KOMISIJ,
VODIJ KLUBOV SVETNIKOV, POSAMEZNIH MESTNIH SVETNIC IN
SVETNIKOV TER SKLEPOV MESTNEGA SVETA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Nataša Matijevič-LDS
Marjana Kreitner-LDS
Danijel Blejc-SDS
Dr. Jožef Koprivnikar-SDS
Povečanje postavke Pisarniški in splošni material in storitve za 63,2%, povečanje postavke se
nam zdi negospodarsko in potratno….
ODGOVOR:
Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2011 načrtovana v
višini 5,9 mio EUR. Sestavljajo ga naslednji podkonti, ki so načrtovani v naslednji višini:
 402000 Pisarniški material in storitve v višini 1,7 mio EUR
 402001 Čistilni material in storitve v višini 0,1 mio EUR
 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov v višini 0,2 mio EUR
 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja v višini 0,1 mio EUR
 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v višini 28.580 EUR
 402005 Stroški prevajalskih storitev v višini 2.700 EUR
 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 0,1 mio EUR
 402007 Računalniške storitve v višini 8.800 EUR
 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 0,1 mio EUR
 402009 Izdatki za reprezentanco v višini 0,1 mio EUR
 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 5.000 EUR
 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 3,4 mio EUR
Za Pisarniški material in storitve so načrtovana sredstva torej v višini 1,7 mio EUR. Največ
sredstev je načrtovanih za drugi splošni material in storitve v višini 3,4 mio EUR, in sicer
za mehke projekte (1,4 mio EUR), ki niso investicije sofinancirane s strani EU temveč so
programi, ki so sofinancirani s strani EU in se načrtujejo na tem kontu po kontnem načrtu.
Načrtovani so naslednji evropski projekti:
 Invalidi in slepi
 TRAMOB
 UNESCO-Stara trta
 ECOA
 Splošna postavka za EU projekte (projektna dokumentacija)
 eRegija: ePodjetnik
 Maribor City Card
 LQ-CELIAC
 PMinter
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Projekt Minus3%
City Network
Pimms Transfer
City Volunteers
Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

Prav tako so na tem kontu načrtovana sredstva za strateške prostorske akte, izvedbene
prostorske akte, strokovne podlage (0,6 mio EUR), za Univerziado (0,6 mio EUR)
programski del in za delovanje JPGSZ (0,8 mio EUR).
Stojan Auer-LPR
Dr. Alojz Križman-LMB
Gregor Jager-ZARES
13. člen odloka o proračunu MOM – MAKS…
…v 4. Alineji se dopolni z besedilom:«do vrednosti NRP«
ODGOVOR:
Za drugo obravnavo proračuna MOM za leto 2011 smo v Odloku o proračunu MOM za leto
2011 smo 13. člen v 4. alineji dopolnili z besedilom »do vrednosti NRP« in črtali 5. alinejo,
ker je bila pogodba za MAKS že podpisana konec decembra leta 2010.
Gregor Jager-ZARES
17. člen Odloka o proračunu naj se dopolni z izjavo, s katero župan osebno zagotavlja, da
občina ne bo izdala nobenega jamstva za zadolžitev ZIM d.o.o. in ne bo prevzela…..
ODGOVOR:
Ministrstvo za finance je izdalo »Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za
leti 2011 in 2012, katerega smo upoštevali pri opredeljevanju zadolževanja in dajanja
poroštev.
V kolikor bi Mestna občina Maribor izdala poroštva, bi morali v odloku o proračunu za leto
2011 po navodilu iz priročnika to jasno navesti v odloku in opredeliti obseg poroštev oziroma
do katere višine in komu bi izdala poroštva in o tem bi odločal mestni svet. Glede na to, da se
ne predvideva izdaja poroštev občine, tudi v odloku nismo navajali besedila o obsegu izdanih
poroštev občine, ker jih občina ne bo izdajala.
V 2. odstavku 17. člena odloka Mestna občina Maribor se eksplicitno navaja do katere višine
se lahko posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in
agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv zadolžijo
in nikjer v odloku ni navedeno, da bo občina za te obveznosti izdala poroštva. Kot smo že
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zgoraj navedli, v kolikor bi občina izdala poroštva bi morala v odloku izrecno navesti obseg
izdanih poroštev, ki jih bo izdala s sprejemom proračuna 2011.
Druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv so podale
vlogo za izdajo soglasja k zadolžitvi in ne vloge za izdajo poroštva občine.
S sprejemom odloka o proračunu 2011 s strani mestnega sveta župan na podlagi določil 16. in
17. člena odloka ne more podpisati poroštvene pogodbe v skladu s 86. členom ZJF, ker s
strani mestnega sveta ni bilo podano soglasje k sklepanju poroštvenih pogodb.
S sprejemom odloka o proračunu 2011 so v odloku navedene pravne osebe pridobile samo
soglasje k zadolževanju, same pa morajo zagotoviti lastna sredstva za odplačila dolga, kar so
v vlogah za izdajo soglasja k zadolžitvi tudi zagotovile.
Zato, da ne bi prihajalo do tovrstnih nejasnosti, smo dopolnili 16. in 17. člen odloka proračuna
za leto 2011, zaradi jasnejšega in natančnejšega definiranja zadolževanja in izdaje poroštev.
Gregor Jager-ZARES
Koliko so prihodki od posamezne najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo znašali v
letu 2010?
ODGOVOR:
-

Mariborski vodovod
800.000 EUR
Veolia
241.704 EUR
Energetika
230.415 EUR
Plinarna
835.747 EUR
Pogrebno podjetje
28.394 EUR
Veolia –neporabljena amortizacija 1.251.538 EUR

Pri drugih prihodkih od premoženja – neporabljena amortizacija, ki so v letu 2011 načrtovani
2,4 mio EUR in se nanašajo na……
ODGOVOR:
Namenski prihodki so opredeljeni v 5. členu Odloka o proračunu MOM za leto 2011, ki v 1.
odstavku navaja:
»Namenski

prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada,
prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova
zavarovanj,….NAJEMNINA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE«
Prihodki iz naslova neporabljene amortizacije so prihodki, ki spadajo v okvir namenskih
prihodkov – najemnina gospodarske javne infrastrukture.
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Sklep MS, 3. točka
Mestni svet Mestne občine Maribor zadolži mestno upravo, da pripravi predlog za koliko se
namerava v primeru nerealizacije planiranih prihodkov Mestna občina Maribor dodatno
zadolžiti oz. predlog, kako bo deficit v proračunu pokrit.
ODGOVOR:
Mestna občina Maribor se v letu 2011 ne bo zadolžila. Realizacija projektov bo odvisna od
realizacije prihodkov, kar pomeni, da bo začetek potrebno vezati na realiziran vir.
Sklep MS, 1. točka
Mestni svet Mestne občine Maribor zadolži mestno upravo, da do drugega branja proračuna
pripravi prioritetno listo projektov, ki se bodo izvedli v primeru, da prihodki ne bodo sledili
planiranim odhodkom.
ODGOVOR:
Prioritetna lista projektov
PROJEKTI – PRIORITETA 1:
 Ureditev ulice Kneza Koclja 612.229 EUR,
 Ureditev javnega parkirišča v Limbušu 2.054 EUR,
 Cesta Melje-Malečnik R3-709 180.800 EUR,
 Rekonstrukcija Ptujske ceste 50.000 EUR,
 CITEAIR II 13.100 EUR,
 Investicije v informacijsko tehnologijo 117.000 EUR,
 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo 810.822 EUR,
 Vrtec Ivana Glinška – enota Gledališka 18.000 EUR,
 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna 2.204.000 EUR,
 Zdravstveni dom Sodna 957.555 EUR,
 Projekt Urbact II Active A.G.E. 15.000 EUR,
 Q-ageing 65.251 EUR,
 Obnova opreme – vrtci 103.000 EUR,
 Obnova opreme – šolstvo 161.856 EUR,
 Športno turistični center Ljudski vrt – 2. faza 651.249 EUR,
 Investicije v objekte JZZPR 1.050.000 EUR,
 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjega avditorija 700.000 EUR,
 Minoritska cerkev 695.000 EUR,
 Invalidi in slepi 587.783 EUR,
 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu 576.560 EUR,
 Piramida 728.263 EUR,
 Trg Leona Štuklja 3.031.716 EUR,
 Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna 346.020 EUR,
 KC Pekarna – Hladilnica 450.000 EUR,
 KC Pekarna – Lubadar 450.000 EUR,
 Minus 3% 15.000 EUR,
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City Network 300.000 EUR,
Pimms Transfer 78.000 EUR,
FIN-URB-ACT 15.000 EUR.

Kar skupaj znese 14.985.258 EUR, ostali načrtovani projekti so prioriteta 2.
URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Gregor Jager (Zares-Nova politika)
Stanovanjska gradnja: …Za stanovanjsko gradnjo bo občina namenila 85 % več sredstev kot
v letu 2010 (480.000 EUR). …
ODGOVOR:
MO Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja
lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja
stanovanjski program občine. Sredstva v višini 480.000 EUR, ki so planirana na PP 550000
»Upravljanje stanovanj v lasti MOM« niso namenjena za stanovanjsko gradnjo, temveč za
stroške upravljanja in vzdrževanja stanovanj (nujna vzdrževalna dela in dela po inšpekcijskih
odločbah), ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so še v postopku denacionalizacij:
storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v
rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in
servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo
skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, vzdrževanje in
obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin, obratovalni stroški za nezasedena
stanovanja, zapadle obveznosti prispevkov v rezervni sklad za stanovanja, ki so bila vrnjena
po Zakonu o denacionalizaciji. Glede na zahteve programske klasifikacije izdatkov, ki velja
za občinske proračune, so odhodki te proračunske postavke uvrščeni v t.im. »glavni program
1605«, ki se imenuje »Spodbujanje stanovanjske gradnje«, pri čemer pa planirana sredstva
niso namenjena za nakup ali gradnjo stanovanj.
Melita Cimerman (Zeleni Slovenije) in Tomaž Orešič (LDS)
Tkalski prehod: … Mnenja smo, da so načrtovani prihodki nerealni, in sicer predvsem na
področju prodaje nepremičnin kot so: Umetnostna galerija Maribor, zgradba ob Tkalskem
prehodu, deponija Pobrežje. …
… Od kod ocena vrednosti za objekt na Tkalskem prehodu 4 v vrednosti 2,6 mio. …
ODGOVOR:
Pri pripravi proračuna 2011 oz. planiranju prihodkov od prodaje nepremičnin (poslovnih
objektov in prostorov) smo med drugimi predvidevali, da se bodo prihodki od prodaje
objekta na Tkalskem prehodu 4 gibali v višini približno 2,6 mio EUR in prihodki od prodaje
Umetnostne galerije v višini približno 1 mio EUR. Po opravljeni cenitvi se je izkazalo, da je
objekt Tkalski prehod 4 ocenjen na vrednost 2.241.104 EUR in Umetnostna galerija na
1.671.125 EUR, kar v primeru prodaje pomeni še nekoliko višje prihodke.
Melita Cimerman (Zeleni Slovenije)
Fasade: … Na kateri postavki so rezervirana sredstva za obnovo hišnih fasad po mestu? …
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ODGOVOR:
V okviru proračunske postavke 162300 »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov« so v
FN 2011 in NRP 2011-2014 (projekt OB070-06-0135) med drugim planirana tudi sredstva za
obnovo fasad v mestnem jedru (predvidoma 110.000 EUR). Sredstva bo MO Maribor dodelila
na podlagi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju prenove stavbne dediščine
v MO Maribor.
Nataša Matijevič (LDS)
Planirana sredstva za gospodarstvo: …opozarjamo na nizko planirana sredstva v
gospodarstvu, saj so ta v skupni vrednosti 5 mio 278 tisoč evrov, …od tega je planiranih 1
mio 115 tisoč evrov za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V MOM milijon 115
tisoč evrov za podporo gospodarskim dejavnostim, v času ko so gospodarski subjekti v
Mariboru najbolj potrebni finančnih spodbud, je ta znesek po naši oceni absolutno
premajhen.…
ODGOVOR:
Sredstva so planirana skladno s proračunskimi možnostmi, in sicer za financiranje nalog oz.
programov, ki so v pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti. Višina sredstev je v
primerjavi z letom 2010 višja za 6,6%, v primerjavi z letom 2009 pa sicer manjša za 44,6%,
vendar je potrebno opozoriti, da so bila v letu 2009 planirana in realizirana večja sredstva
zaradi nekaterih investicij (skupno 4,5 mio EUR), ki so sedaj že zaključene (npr. Naskov
dvorec 2.493.866 EUR, Zavetišče za živali 630.143 EUR, KD Kamnica 1.436.257 EUR).
Damjana Karlo – svetnica SD
Trg dela: …v obeh proračunih 2011 in 2012 poveča postavka 721000 Vzpodbujanje
zaposlovanja oz. konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikov, in sicer na raven
realizacije 2009, torej: v letu 2011 iz 335.930 euro na 373.354 – gre torej za povečanje za
37.424 za leto 2011. …
ODGOVOR:
Za drugo obravnavo proračuna 2011 bomo povečali sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja v
predlagani višini (za 37.424 EUR). Ker dodatnih sredstev ni možno zagotoviti, bomo za to
višino zmanjšali sredstva na PP 551200 »Vračila najemnin za poslovne prostore denacionalizacija« znotraj Urada za gospodarske dejavnosti.
Trg dela - dodatno: … Dodatno želim opomniti na napako pri tej postavki 721000, konto
4102 - v posebnem delu proračuna je na tej postavki planirano 335.930 euro, v obrazložitvah
na strani 288 pa piše 336.230 euro – naj se znesek torej ustrezno popravi, da bo enak v obeh
delih proračuna. …
ODGOVOR:
Navedbe planiranih zneskov na proračunski postavki 721000 in kontu 4102 so točne in ne gre
za napako. Iz gradiva za 1. obravnavo proračuna 2011 je (stran 38) razvidno, da je na postavki
721000 »Vzpodbujanje zaposlovanja« naveden skupni znesek 336.230 EUR, ki pa se glede na
vrsto odhodka mora planirati na različnih kontih: na kontu 4020 »Pisarniški material in
storitve« so planirana sredstva za stroške objave javnega razpisa (v višini 300 EUR), na kontu
4102 »Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom« pa so planirana preostala sredstva (v
višini 335.930 EUR), ki predstavljajo predvideno kvoto za dodelitev subvencij po razpisu.
Obrazložitve proračuna na strani 288 se nanašajo na celotno planirana sredstva te postavke,
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navedeni skupni znesek torej vključuje tudi stroške objave javnih razpisov za samozaposlitev
ter prvo zaposlitev.
Podjetniška ideja: … odpre naj se postavka Razvojni ukrepi s področja gospodarstva v
vrednosti 65.000 euro za leto 2011, v okviru katere naj se izvede javni razpis oz. natečaj za
najboljšo podjetniško idejo v mestu Maribor, za katero razpiše nagrado v vrednosti 65.000
euro, kar pomeni zelo soliden začetni kapital za neko podjetje. … Glede na finančno in
gospodarsko krizo in glede na pomanjkanje priložnosti za mlade in podjetništvo bi bilo za
Socialne demokrate razumno, da bi občina edini razpis za podjetja na področju gospodarstva
v 2011 vendarle izvedla, in sicer za drugačno materijo – torej da MOM v 2011 izvede javni
razpis oz. natečaj za najboljšo podjetniško idejo v mestu Maribor z nagrado 65.000 euro. …
ODGOVOR:
Mestna občina Maribor dodeljuje sredstva za razvoj podjetništva na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti (MUV, 17/07), ki je
priglašen na Ministrstvu za finance (št. priglasitve: M002-5883369-2007). Shema je potrjena
do 31. 12. 2013 in v tem obdobju lahko MO Maribor izvaja ukrepe po pravilu »de minimis«.
V okviru potrjene sheme se lahko izvajajo ukrepi pomoči za sofinanciranje materialnih in
nematerialnih investicij, svetovanja in razširjanja znanja, usposabljanja in izobraževanja
podjetnikov ter zaposlenih v podjetjih, povezovanja med podjetji in z institucijami znanja,
samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest ter zagona podjetij v inkubatorjih in
parkih. Razpis oz. natečaj za najboljšo podjetniško idejo v mestu Maribor po vsebini se sodi v
nobeno izmed zgoraj navedenih kategorij in tako MO Maribor v okviru potrjene sheme tega
natečaja oz. razpisa ne more izvajati.
Mariborska razvojna agencija: … Postavka 741000 Mariborska razvojna agencija za leto
2011 (153.000) se zelo zmanjšuje glede na realizacijo v 2009 (178.236), in sicer kar za 25.236
euro. Ker ni posebnega pojasnila, vljudno prosim za obrazložitev, zakaj tako zmanjšanje, še
posebej v času, ko se začenjajo nove naloge iz Strategije razvoja Maribora 2030, iz
programiranja za NFP 2013-2020, ki se bo začelo po juniju letos, ko naj bi EU sprejela
finančni razrez, in priprave RRP, še posebej pa v skladu z novim zakonom o skladnem
regionalnem razvoju. … V skladu z mojo argumentacijo torej predlagam, da se sredstva za
MRA ne zmanjšajo za leto 2011, ampak vsaj ostanejo 178.236, torej na ravni realizacije
2009. …
ODGOVOR:
V primerjavi z Zavodom za turizem Maribor, kjer je MO Maribor 100% lastnik, je pri MRA
več občin ustanoviteljic, pri čemer pa stroške delovanja delno pokriva le MO Maribor. Čeprav
je bilo že v lanskem letu dogovorjeno, da mora MRA tudi z drugimi občinami dogovoriti
sofinanciranje rednega delovanja, do tega še ni prišlo. Skladno z veljavno zakonodajo je MRA
(na podlagi vsakoletnega sklepa SVLR) tudi v funkciji subjekta spodbujanja razvoja na
regionalni ravni in mora izvajati naloge v javnem interesu iz 30. člena Zakona o skladnem
regionalnem razvoju, ki so do 60% upravičenih stroškov sofinancirane s strani SVLR, do 40%
sredstev pa morajo zagotoviti občine in drugi partnerji v Podravju. Do leta 2009 je MO
Maribor svoj delež sofinanciranja regionalnih aktivnosti zagotavljala v okviru pogodbe o
financiranju tekočega poslovanja MRA, v letu 2010 pa smo, na predlog direktorja MRA, g.
Pučnika, sklenili 2 ločeni pogodbi. Za sofinanciranje rednega delovanja (delno pokrivanje
stroškov dela za 11 zaposlenih, pri tem pa so bili izvzeti zaposleni, ki izvajajo regionalne
aktivnosti) je bila v letu 2010 sklenjena in realizirana pogodba v višini 133.574,03 EUR, za
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sofinanciranje stroškov izvajanja regionalnih aktivnosti pa je bila med MO Maribor in MRA
sklenjena pogodba v višini 22.729,54 EUR, pri čemer pa je bilo v letu 2010 (za aktivnosti od
januarja do oktobra 2010) izplačanih 18.608,91 EUR, del sredstev (za opravljene aktivnosti iz
novembra in decembra 2010) pa bo po predložitvi končnega poročila izplačanih v letu 2011.
Planirana sredstva za leto 2011 temeljijo na prej navedenih podatkih iz leta 2010.
Glede financiranja MRA je potrebno tudi opozoriti, da si MRA del sredstev zagotavlja preko
projektov, da se vsi projekti ne nanašajo na Maribor, da projektne aktivnosti za MOM v
glavnem izvaja občinska Služba za razvojne projekte in investicije, da do dvojnega
financiranja ne sme priti (stroški dela, materialni stroški itd., ki so vključeni in financirani
preko projektov, ne morejo biti hkrati financirani tudi iz občinskih proračunskih sredstev), da
je bila priprava RRP za programsko obdobje 2007-2013 financirana posebej (izven rednega
delovanja), da je izvajanje regionalnih nalog v funkciji RRA sofinancirano posebej, tako s
strani SVLR kot s strani vseh občin zg. Podravja, da so stroški upravljanja TOTEGA LAS-a
financirani posebej (izven PP 741000 – na podlagi mnenja Ministrstva za finance smo morali
sredstva za stroške upravljanja, ki so bili v 2010 prvotno planirani na PP 741000 prenesti na
PP v okviru kmetijstva), itd. Glede na navedeno in omejene proračunske možnosti ne moremo
zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev za financiranje MRA.
Zavod za turizem Maribor: … se postavka 742000 Zavod za turizem za leto 2011 (950.731)
precej povečuje glede na realizacijo 2009 (868.617), in sicer kar za 82.114, menda na račun
povečanja števila nočitev v zadnjem letu. Ob tem opozarjam, da gre še vedno daleč največ
sredstev (590.000) za materialne stroške in zaposlene (16 zaposlitev), za programe le
300.731, za aktivnosti starega mestnega jedra pa 60.000. Pri obrazložitvi postavke Zavod za
turizem še predlagam popravek aktivnosti starega mestnega jedra; naveden je le Festival
Stare trte, ki je sicer pomemben, ni pa verjetno edini rešitelj starega mestnega jedra. …
ODGOVOR:
Za celovitejšo sliko glede letošnje višine sredstev na PP 742000 »Zavod za turizem Maribor«
(950.731 EUR) je potrebno poleg primerjave z letom 2009 (868.617 EUR), ki kaže sicer na
zvišanje sredstev za 9,5 %, pogledati tudi primerjavo z letom 2008, ko je bilo planiranih in
realiziranih 993.067 EUR. V primerjavi z letom 2008 je v letu 2011 planiranih za 4,3 % manj
sredstev, torej višina letošnjih sredstev še vedno ne dosega ravni iz leta 2008, v primerjavi z
letom 2010 (945.631 EUR) pa so sredstva skorajda enaka, saj gre za povišanje zgolj za 0,5 %.
Po informacijah Zavoda za turizem Maribor so bila višja oz. dodatna sredstva (po rebalansu) v
letu 2010 (v primerjavi z letom 2009) večji del porabljena za dodatno promocijo, s katero so
uspeli zaustaviti padec nočitev, ki se je za vso SLO in EU pokazal v letu 2009, v letu recesije.
Del povečanih sredstev v letu 2010 pa so namenili tudi za izvajanje dodatnih storitev za goste,
tako so v obeh objektih, ki so namenjeni turistom, uvedli 7 dnevni delovnik z neprekinjenim
delovnim časom ves dan in organizirali mnogo dodatnih aktivnosti. Po podatkih Zavoda za
turizem Maribor tudi zaradi teh prijemov in dodatnih spodbud beleži mariborski turizem v
letu 2010 največjo rast turističnega prometa v državi, z nočitvami, ki so narasle za 6,8% (za
primerjavo: povprečna rast nočitev v SLO je negativna, - 1%; slovenska zdravilišča - 1%,
obala - 8%, gorski centri rast enaka kot leto poprej), poleg tega pa beležijo veliko rast obiska v
objektih Hiša Stare trte (+ 37 %) in TIC Maribor (+ 15 %).
Čeprav je bilo tudi v letu 2010 prvotno predvideno za tekoče poslovanje 590.000 EUR in za
programe 295.631 EUR, je bilo dejansko za plače in materialne stroške porabljenih 493.628
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EUR, za programe pa je Zavod za turizem Maribor v preteklem letu porabil 392.002 EUR
proračunskih sredstev.
Staro mestno jedro – v letošnjem letu bo dodana obogatitev aktivnosti, in sicer »Evropsko
prvenstvo novinarjev v kuhanju golaža v kotličku«. Po podatkih Zavoda za turizem Maribor
pričakujemo okoli 100 novinarjev iz vse EU, ki imajo ob tekmovanju še študijske obveznosti
in nalogo pisati o turistični ponudbi kraja, EPK, Univerzijadi ipd. Program je že pripravljen,
kakor tudi datum (22. – 25. septembra 2011), zmagovalci pa bodo proglašeni na svečani
trgatvi Stare trte.
Mag. Božidar Pučnik (Stranka mladih – zeleni Evrope)
Mariborska razvojna agencija: … zmanjšanje za 30.000 evrov pomeni 250.000 evrov manj
evropskih sredstev… Predlagam, da se proračunska postavka glede na lansko leto ne
spremeni, saj se v preteklih letih ni spreminjala ne glede na to, da smo v sistemu plač v
javnem sektorju, kar pomeni, da so se plače zaradi tega povečale, se ta korekcija v primeru
MRA ni naredila, kar pomeni da je neto efektivni denar ga je manj. …
ODGOVOR:
Odgovor podan že pri vprašanju ge. Damjane Karlo.
URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR
Vprašanje svetniške skupine ZARES:
»Delovanje čistilne naprave«
Storitvena pristojbina (SP) je element plačevanja delovanja Centralne čistilne naprave, ki
zajema čiščenje odpadnih in padavinskih voda in plačilo investicijskih stroškov izgradnje le
te.
Dejavnost izgradnje in čiščenja CČN je bila z občinskim Odlokom leta 1995 definirana kot
koncesionirana dejavnost, temu je 27.7.1998 sledil podpis pogodbe o izgradnji in koncesiji za
čiščenje na CČN. Koncesijsko obdobje bo trajalo 22 let in je pričelo teči junija 2002, po
izgradnji I. faze CČN.
Vezano na Vaše vprašanje pa odgovarjamo, da prihodki podjetja Aquasystems, ki so zbrani od
uporabnikom na osnovi višine SP in porabljene pitne vode, zadoščajo za pokrivanje obvez
določenih v koncesijski pogodbi. Dolg, ki je nastal v letih 2002 do 2006 , je bil posledica
prepoznega pričetka pobiranja SP od uporabnikov in nekaj časa nižja SP za uporabnike, kot jo
je zahtevala pogodba. Po arbitraži med MOM in Aquasystems v letu 2006/2007 je MOM
poravnala nastali dolg, zmanjšan za zamudne obresti in to v treh zaporednih obrokih. Danes ni
več dolgov do podjetja Aquasystems.
Na zadnji predlog pa odgovarjamo, da je CČN projekt Javno zasebnega partnerstva, kjer so
družbeniki podjetja Aquasystems vložili svoj denar v izgradnjo in imajo izključno pravico in
dolžnost z njim ravnati ekonomično in poslovno uspešno. Vsa njihova poročila tudi govorijo
o tem. Leta 2024 pa bo naprava brezplačno prešla v last MOM.
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Dodatni odgovori na predloge svetniške skupine SDS
Za posamezne projekte, ki so navedeni v vaših predlogih vas obveščamo, da je izvajanje le teh
zapisano v planu investicij MČ in KS, ki so kot priloga proračuna MOM za leto 2011 v drugi
obravnavi. Žal vseh predlogov nismo mogli upoštevati, ker sredstva, ki so na razpolago ne
omogočajo celotne izvedbe.
Urad za komunalo, promet, okolje in prostor je s strani izvajalca del vzdrževanja občinskih
cest pridobil plan cest, ki so potrebne sanacije, vendar smo izvajanje morali prilagoditi
razpoložljivim virom financiranja iz proračuna MOM. Pri tem smo upoštevali tudi vse
možnosti, ki jih nudijo tudi državni razpisi in v proračun umestili tudi sredstva SVLR, ki so za
leto 2011 bila MOM dodeljena v višini 540.000 €.
Na področju Javne razsvetljave smo pripravili popise vse obstoječe Javne razsvetljave s
priključnimi mesti, ki nam omogočajo pregled porabe po posameznih ulicah. To je potrebno
zato, ker bomo po obvestilu MGD v letu 2011 lahko kandidirali na javnem razpisu, ki bo
omogočil pridobiti nepovratna sredstva v večini finančnega stroška za zamenjavo stare Javne
razsvetljave z novo, ki bo skladna z EU smernicami. Razpis pričakujemo v mesecu aprilu
2011 in se bomo na njega vsekakor odzvali. Za sredstva, ki so na razpolago v proračunu
MOM v letu 2011 pa smo lokacije izvedbe Javne razsvetljave podali v planu investicij MČ in
KS pod »Javna razsvetljava«.
Generalni odgovor na pripombo več svetniških skupin in posameznih svetnikov glede
Plana investicij po MČ in KS
MU je pripravila za drugo obravnavo seznam investicij v Mestni občini Maribor, ki se bodo
iz področja komunale izvajale v vseh Mestnih četrteh in Krajevnih skupnostih. Seznam
zajema naslednja področja :
- Okolje in prostor
- Ceste
- Javno razsvetljavo
- Promet
- Komunalno hidrotehniko ( Vodovode in Kanalizacijo )
- Komunalno energetiko ( Plinovodi in Toplovodi )
- Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
Ta seznam bo tudi priložen gradivom v drugi obravnavi proračuna MOM za leto 2011. Seveda
je planiranje teh investicij povezano z razpoložljivimi viri financiranja, ki pa so žal omejeni.
Razprava svetniške skupine SD, g. Bojan Horvat
Navedba svetnika - citiram, »da občina na komunalni infrastrukturi ne more stremeti k temu,
da bo pri prihodkih, ki jih plačujejo občani stremela k temu, da bo imela ne vem kake dobičke
iz tega« - konec citata ni pravilna. Država Slovenija je sprejela predpise, ki vsem izvajalcem
javnih gospodarskih služb ( ne glede na status ) omogočajo tako oblikovanje cene, ki vsebuje
tudi donos na sredstva, kar je dobiček. To je zakonska kategorija in je lokalna skupnost – v
tem primeru MOM sama ne določa.
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Razprava svetnice ge. Marjane Kreitner – LDS
Najemnine, ki so v proračunu prikazane kot prihodki so od 1.1.2010 dalje obvezna sestava
občinskega proračuna, ko je Mestna občina Maribor prevzela v svoje poslovne knjige vso
komunalno infrastrukturo katere lastnik je. Najemnine so pravzaprav Amortizacija
infrastrukture, ki se oblikuje na posamezni infrastrukturi. MOM je nato tekom proračunskega
leta dolžna plačevati račune ( vzdrževanja in investicij ) iz naslova poslovnega načrta, ki ga
potrdi Mestna uprava v okviru razpoložljivih sredstev Najemnine.
Primer, ki ste ga navedli za avtobusnega prevoznika VEOLIO je ta, da je 350.000 € višina
najemnine – Amortizacije, ki se oblikuje na 41 avtobusih, ki so last MOM in jih uporabljamo
za mestni promet, subvencija pa je kategorija pokrivanja stroškov, ki jih koncesionar ne more
pokriti s ceno vozovnic in ostalimi storitvami skladnimi s sklenjeno koncesijsko pogodbo. V
sami vsoti subvencije je tudi prvi obrok poravnave MOM – VEOLIJA, v višini 619.000 €, ta
poravnava je bila sklenjena konec leta 2010 v treh obrokih – naslednaj dva sledita v letu 2012
in 2013.
Razprava svetnika mag. Danila Burnača - SLS – Županova lista
Pripombe svetnika smo upoštevali in v plan izvajanja proračuna vnesli investicijo Vodovoda
v KS Limbuš – oskrba prebivalcev Vrhovega dola. Prav tako smo vnesli izgradnjo vodovodne
mreže do ograje poslovne cone Marles, kar bo omogočilo, da se ta poslovna cona poveže v
omrežje z javno vodooskrbo, kar je bila tudi zahteva zdravstvenega inšpektorata.
Razprava svetnika mag. Valterja Drozga – DESUS
Pripombe glede podaljška Trubarjeve ulice, ki je nujno potrebna obnove smo upoštevali in
planirali pričetek del v letu 2011. Na proračunski postavki smo zagotovili 300.000 €, kar bo
omogočilo pričetek del. Dela se bodo dokončala v letu 2012.
Razprava svetnika g. Danijela Blejca – SDS
Pripomba, da se premalo govori o odpadkih ne drži. Mestni svet je v zadnjem letu sprejel
nekaj ključnih dokumentov za ravnanje z odpadki :
- podelil je koncesijo komunalnemu podjetju Snaga d.o.o. za dvajset letno obdobje,
- podelil je stavbno pravico Snagi d.o.o. na parcelah – lokaciji, ki je predvidena za
projekt ravnanja z odpadki ( sortiranje in termična obdelava preostanka ),
- potrdil je DIIP za Sortirnico, ki bo pomenila prvo fazo projekta ravnanja z odpadki
skladnega z zahtevami EU.
V Mestni upravi nas veseli, da je Mestni svet to sprejel z veliko večino glasov, saj je s tem
pokazal, da se odgovorno zavedamo te problematike.
Razprava svetnice mag. Liviane Borko - SDS
Posamezne lokacije izgradnje objektov infrastrukture v posamezni lokalni skupnosti ( MČ ali
KS ) so vedno usklajevane s predstavniki teh lokalnih skupnosti. V primeru MČ Koroška
vrata bomo za izvedbo pločnika po Kosarjevi naročili dokumentacijo za izvedbo, potrebno pa
je upoštevati, da bo potrebno odstraniti drevesa, če bomo hoteli pločnik izvesti na tisti strani
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ceste kjer je direktni dostop do vrtca. To smo pred časom že predlagali pa se na lokalnem
nivoju niso strinjali z odstranitvijo dreves, pločnik na drugi strani ceste pa ne zagotavlja
varnosti za dostop do vrtca. V planu investicij za leto 2011 je v MČ Koroška vrata planirana
ureditev Smetanove – spodnji del in Prežihove ( izveden toplovod, zamenjava kanalizacije in
ureditev ceste s pločnikom ). Prav tako je planirana ureditev kanalizacije v Bezenškovi ulici.
To bo finančno kar velik zalogaj, zato predlagamo, da ostale predloge urejamo v naslednjem
srednjeročnem obdobju.
Vprašanje Tomaž Orešič - LDS
Prihodki od prodaje zemljišča ob stari pobreški deponiji. V zvezi s tem bi vprašal, ali se pred
prodajo predvideva sprememba OPPN in če, ali je prodajo možno izvesti v letu 2011.
ODGOVOR:
Na območju deponije na Pobrežju velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, 19/06 in spremembe; v nadaljevanju: PUP
mesto). Območje se z PUP mesto ureja samo začasno, saj je zanj predvidena izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN. Do sprejema takega akta pa so možni
omejeni posegi in gradnje (določa jih 11. člen PUP), ki se nanašajo na rekonstrukcije,
nadzidave in dozidave, vzdrževanje objektov, odstranitev objektov in pripravo stavbenega
zemljišča, gradnjo pomožnih objektov za lastne potrebe, pomožnih infrastrukturnih
objektov… Postopki za izdelavo OPPN za navedeno območje trenutno ne potekajo.

URAD ZA KULTURO IN MLADINO
Pobuda: Lidija DIVJAK MIRNIK
BORŠTNIKOVO SREČANJE. Postavka se dviguje za 50.000 evrov. Želim poudariti, da je
absolutno Borštnikovo srečanje pomembna zadeva, sploh ni debate, ampak v luči realnega
stanja, se pač mora tudi ta prireditev prilagoditi situaciji in si tisto razliko zagotoviti s
sponzorstvom, donacijami glede na tip kulture, ki se tam izvaja. Govorim o elitni kulturi in to
ne bi smelo biti pretežko, ker tam se vsi radi pokažejo, še posebej tisti, ki kaj veljajo in imajo
kaj pod palcem.. Zato bi prosila, da se ta postavka zniža na lansko raven in se ta razlika
nameni vsem tistim društvom, organizacijam, ki so nam pisali in nas prosili, če jim lahko
damo nazaj tistih 10.000 evrov, ki smo jim jih vzeli itd.
Odgovor in stališče Urada za kulturo in mladino MO Maribor:
Ministrstvo za kulturo in MO Maribor sta v letu 2010 na podlagi medsebojnega dogovora
uredili status Festivala Borštnikovo srečanje (v nadaljevanju FBS). Ministrstvo je spremenilo
Sklep o ustanovitvi SNG Maribor, s katerim je FBS postalo notranja organizacijska enota z
umetniškim direktorjem in strokovno skupino. Mestni svet MO Maribor je na XX seji potrdil
sklep o potrditvi predloga statutarnih sprememb festivala Borštnikovo srečanje
in s tem ponovno potrdil lokalni javni interes za to vrhunsko prireditev na področju kulture,
hkrati pa je pooblastil župana za sklenitev dolgoročnega dogovora o sofinanciranju FBS s
pristojnim ministrstvom, ki temelji na paritetnem sofinanciranju. Za leto 2011 sofinanciranje s
strani MO Maribor znaša 150.000 EUR in je ni možno znižati, ne da bi s tem spreminjali
predhodno usklajen dogovor med MO Maribor, SNG Maribor in ministrstvom.
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Povzetek vsebinskega gradiva, ki je bilo pripravljeno za sejo Mestnega sveta (GMS –
797): Festival Borštnikovo srečanje (v nadaljevanju FBS) je osrednji slovenski nacionalni
gledališki festival z domicilom v Slovenskem narodnem gledališču Maribor (v nadaljevanju
SNG Maribor). Zaradi svoje tradicije in ugleda ter zaradi pomena za sodobno gledališko
ustvarjalnost je FBS dogodek nacionalnega pomena, hkrati pa je s svojo prostorsko
umeščenostjo bistvenega pomena tudi v sklopu regionalne in mestne vrhunske kulturne
ponudbe. Iz zgoraj navedenih razlogov obstaja trajni interes Mestne občine Maribor za
nadaljnje delovanje Festivala Borštnikovo srečanje ter za bogatitev njegovega delovanja.
Festival Borštnikovo srečanje sofinancirata Republika Slovenija (ustanoviteljica SNG
Maribor) kot del programa SNG Maribor in Mestna občina Maribor kot program, katerega
delovanje je v interesu Mestne občine Maribor. Za sofinanciranje Festivala Borštnikovo
srečanje je vsako leto sklenjena tripartitna pogodba med Mestno občino Maribor,
Ministrstvom za kulturo in SNG Maribor, v kateri so natančneje opredeljeni zneski
sofinanciranja in obveznosti pogodbenih strank. Skladno z ustanovitvenim aktom SNG
Maribor nudi festivalu vse potrebne prostorske, tehnične in kadrovske kapacitete, vendar pa
FSB do sedaj ni bil organizacijsko samostojna enota SNG Maribor. Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije je pripravilo predlog statutarnih sprememb FBS, ki med drugim prinašajo
bistveno novost v organizaciji, in sicer postane FBS samostojna organizacijska enota SNG
Maribor. Predlaga se tudi drugačen način financiranja, ki zagotavlja bolj stabilno financiranje
FBS nasproti vsakoletnemu dogovarjanju na podlagi tripartitnih pogodb. Predlaga se, da se
FBS financira s strani Republike Slovenije in Mestne občine Maribor, pri čemer vsak subjekt
zagotovi do polovice celotnih sredstev.
Ker se s spremembami na novo določajo obveznosti Mestne občine Maribor (financiranje
Festivala Borštnikovo srečanje), mora predlog sprememb predhodno potrditi tudi Mestni svet
Mestne občine Maribor.
Vprašanje: Lidija DIVJAK MIRNIK
Na odboru sem povedala, da bom tukaj danes vprašala in sedaj zato vprašujem postavka
EVROPSKA PRESTOLNICA MLADIH 100.000 evrov planiramo, jaz verjamem, da je to
zelo pomemben projekt, pa me zanima kaj bomo s temi sredstvi naredili.
Odgovor in stališče Urada za kulturo in mladino MO Maribor: Na vprašanje mestne
svetnice je že na seji odgovorila direktorica Mestne uprave, zato povzemamo: Sredstva na
proračunski postavki Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 so namenjena vzpostavitvi
izvedbene organizacije in zagonu projekta EPM v letu 2011. Sredstva bodo namenjena za
stroške dela in storitev, promocije, mednarodnega sodelovanja (vključno s sodelovanjem z
Evropskim mladinskim forumom), funkcionalne in ostale materialne stroške, stroške
reprezentance ter morebitne materialne programske stroške, če bodo nastali že v letu 2011.
URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE,
VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

ZDRAVSTVENO,

SOCIALNO

Vprašanja in pobude za povišanje sredstev na področju predšolske vzgoje so podali: mag.
Valter Drozg, dr. Alojz Križman, Lidija Divjak Mirnik, Matej Žmavc, Vladimira Cokoja in
člani Odbora za kulturo, šolstvo in šport
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ODGOVOR:
Proračunska postavka 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov. V Uradu za vzgojo in
izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost podpiramo pobudo in
se strinjamo s stališči podanimi v razpravi, vendar na tej postavki ni možno povečanje
sredstev zaradi omejenih proračunskih sredstev.
Vprašanja in pobude na področju izobraževanja so podali mag. Valter Drozg, mag. Zdravko
Luketič, dr. Alojz Križman, Lidija Divjak Mirnik, Primož Juhart, Vladimira Cokoja, Matej
Žmavc in člani Odbora za kulturo, šolstvo in šport
ODGOVOR:
1. Investicijsko vzdrževanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Maribor,
Najbolj izpostavljena pobuda je bila pobuda za povečanje sredstev na postavki investicijsko
vzdrževanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Maribor,
Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno
izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega
ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in
hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na
področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med
njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter
zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev
mladine Maribor.
Več kot polovica evidentiranih potreb po investicijskem vzdrževanju je namenjena za nujno
obnovo dotrajanih elektroinštalacij, obnovo strojnih instalacij s spremljajočimi gradbenimi in
obrtniškimi deli, za obnovo sanitarij ter za preureditev prostorov, namenjenih za prehrano ter
ureditvi posameznih prostorskih sklopov znotraj šolskih zgradb (že izdane odločbe, nevarnost
za učence in zaposlene) ter zamenjavi dotrajanih oken in streh.
V ocenjeno vrednost evidentiranih potreb spada tudi ureditev kotlovnice za Andragoški zavod
Maribor. Uvrstitev ureditve kotlovnice v program obnove objektov in opreme v leto 2011 je
odvisna od razpoložljivih sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnovo opreme na področju
izobraževanja.
S predlaganim zneskom 1.311.400 EUR bodo pokrite najnujnejše potrebe po investicijsko
vzdrževalnih delih (cca 7 % evidentiranih potreb na področju izobraževanja).
V Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
podpiramo povečanje sredstev na tej postavki, vendar zaradi omejenih proračunskih sredstev
ni bilo možno povečati sredstev na proračunski postavki.
2. Osnovno glasbeno izobraževanje
V Mestni občini Maribor izvaja osnovno glasbeno izobraževanje javni vzgojno-izobraževalni
zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor (izvaja tudi srednje glasbeno izobraževanje, ki
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ni v pristojnosti lokalnih skupnosti). Septembra 2008 pa je v mestni občini pričela delovati
zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske
finančne obveznosti.
Financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska
obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine) Obveznosti občine po
tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov osnovnega
glasbenega izobraževanja (fiksni in drugi materialni stroški, vezani na uporabo prostora in
opreme) ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij. Pravno
podlago za sofinanciranje dejavnosti na tem področju določata Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o glasbeni šoli. V skladu s 86. členom ZOFVIja pripadajo (povzeto) zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja ali gimnazijam in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oziroma
proračuna lokalne skupnosti. Zasebni šoli pripada 85 % sredstev, ki jih država oz. lokalna
skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.
Mestna občina sofinancira delovanje zasebne glasbene šole na podlagi sklenjene pogodbe. V
Pogodbi o sofinanciranju programa OE Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška v
letu 2010 je na osnovi zagotovljenih sredstev za javno glasbeno šolo v letu 2010 bil določen
znesek na učenca v višini 2,87 EUR. Pogodba o sofinanciranju za leto 2011 bo sklenjena po
sprejetju proračuna za leto 2011. Sredstva, predvidena za sofinanciranje osnovnega
glasbenega izobraževanja so v predlogu proračuna za leto 2011 planirana v enaki višini kot v
letu 2010.
V Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
podpiramo povečanje sredstev na tej postavki, vendar zaradi omejenih proračunskih sredstev
ni bilo možno povečati sredstev na proračunski postavki.
3. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Sredstva namenjena Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem so planirana v enakem
znesku kot v preteklih letih.
Na podlagi »Pogodbe o soustanoviteljstvu javnega izobraževalnega zavoda« Mestna občina
Maribor odgovarja za obveznosti zavoda v obsegu, ki se nanaša na vzdrževanje prostorov,
pripadajoče opreme in naprav ter funkcionalnega zemljišča, ki ga zavod uporablja, v višini za
ta namen razpoložljivih proračunskih sredstev. Višina sredstev, ki jih predlagamo, so
izračunana na enak način kot v osnovnih šolah.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev ni bilo možno povečati sredstev na proračunski
postavki.
4. Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike
Na proračunski postavki »Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladoletnike« so
sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno
preživljanje prostega časa. Mestna občin Maribor sofinancira dejavnosti za prosti čas otrok in
mladine na območju mestne občine.
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Odbor za kulturo, šolstvo in šport je predlagal povečanje proračunske postavke za 20.000,00
EUR.
V Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
podpiramo povečanje sredstev na tej postavki, vendar zaradi omejenih proračunskih sredstev
ni bilo možno povečati sredstev na proračunski postavki.
Vprašanja in pobude za povišanje sredstev na področju socialnega varstva so podali: Lidija
Divjak Mirnik, mag. Valter Drozg, Melita Cimerman, Folko Puconja, dr. Jože Koprivnikar,
Matej Žmavc, Bojan Horvat, Zares in Odbor za socialo, zdravstvo in mladino.
ODGOVOR:
Vsem navedenim je skupna ugotovitev, da je finančni obseg dejavnosti na področju
socialnega varstva v primerjavi z že doseženo kvaliteto in pričakovano slabšo situacijo v
mestu, prenizek.
Načelno v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno
dejavnost podpiramo splošno ugotovitev v izraženih mnenjih in stališčih.
Izpostavljene postavke kjer ne načrtujemo spremembe so:
Na področju socialnega varstva
1. Proračunska postavka 311106 Javna kuhinja. V kolikor se bo med letom obisk v
socialni kuhinji povečal, bomo predlagali spremembo v rebalansu finančnega načrta.
Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, saj je v mestu dodatna ponudba
javne kuhinje pri Nadškofijski Karitas.
2. Proračunska postavka 220401 Varna hiša. Pobude iz razprave podpiramo in se
strinjamo s stališči Odbora za socialo, zdravstvo in mladino, a predlagano povišanje ni
možno izpeljati zaradi omejenih proračunskih sredstev.
3. Proračunska postavka 220409 Materinski dom. Pobude iz razprave podpiramo in se
strinjamo s stališči Odbora za socialo, zdravstvo in mladino, a predlagano povišanje ni
možno izpeljati v okviru Urada zaradi omejenih proračunskih sredstev.
Na področju zdravstvenega varstva so se pobude nanašale na investicije v zdravstvu in
sicer v vlaganja v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (mag. Valter Drozg, Primož Juhart)
Poudariti je potrebno, da smo pred tremi leti pristopili k sistematični obnovi objekta na
Sodni in Ulici talcev, v letu 2011 končujemo nadgradnjo z dvema etažama in adaptacijo
obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma v Sodni ulici, ki
bo omogočila preselitev pneumofiziološkega dispanzerja obnovo centralnega laboratorij
medicine dela in AOP in načrtujemo stroške za plačilo investicijske dokumentacije za
fizioterapijo. Za nadaljevanje vlaganj je potrebno skleniti ustrezne dogovore z vsemi
občinami ustanoviteljicami. V NRP je podana osnova za nadaljnje aktivnosti pri prenovi
kleti v celoti (fizioterapija, pralnica).
URAD ZA ŠPORT
1. Prioriteta investicij – dr. Jožef Koprivnikar
16

Na odboru za kulturo, šolstvo in šport ter odboru za finance so bile predstavljene
velike investicije v letošnjem letu.
Razumljeno je bilo, da bo prioriteta narejena med predstavljenimi investicijami in da
se to pripravi v sodelovanju s projektno pisarno.
2. EP v košarki – Primož Juhart
V kolikor bo mestni svet podal soglasje k Pogodbi med Košarkarsko zvezo in MOM,
bo EP v košarki vključeno v proračun za letošnje in naslednja leta. Potekajo še
razgovori s KZS o pogojih in višini prispevka posameznih občin.
3. NK Tezno in kopališče TAM – Stojan Auer
V letu 2010 je MOM na Stadionu Kovinar oz. NK Tezno financirala ureditev tribune
za gledalce ter uredila kopalnice, klub pa je s sponzorskimi sredstvi uredil razsvetljavo
na igrišču.
Na kopališču TAM bo v letošnjem letu izvedena rušitev objektov. Uredili bomo
športno -parkovno površino z zunanjimi napravami za vadbo.
4. Cizljeve nagrade – dr. Alojz Križman
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa MOM je v 74. členu
opredeljeno, da Športna zveza pripravi poseben Poslovnik, ki ga potrdi Mestni svet
MOM. Ko bo poslovnik potrjen na Mestnem svetu, bomo sredstva vključili v
proračun.
5. Univerziada – Matej Žmavc
Proračunska Postavka 222401 Univerzijada na Uradu za šport v višini 550.000 EUR
je planirana na osnovi Pogodbe o sodelovanju in medsebojnih razmerjih pri
organizaciji in izvedbi 26. zimske Univerzijade Maribor 2013, kot nacionalnega
projekta. V pogodbi so natančno določene obveznosti MOM – sredstva za organizacijo
in izvedbo projekta. Na odboru za kulturo, šolstvo in šport sta bila prisotna
predstavnika projekta Univerzijade 2013. Predstavila sta osnove projekta, stanje v
projektu, način financiranja in plan aktivnosti za naprej. V pripravi je tudi dokument,
ki bo predstavljen na seji mestnega sveta.
SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE
Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve
»Odbor predlaga, da se mestnim četrtem in krajevnim skupnostim nameni več sredstev,
predvsem tistim, ki imajo programe in aktivno sodelujejo z občani, s čemer bi dosegli večjo
povezanost občanov z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi ter tudi z mestno občino.«
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ODGOVOR:
Iz primerjave planiranih in realiziranih sredstev za programe dela v FN MČ in KS iz preteklih
let je razvidno, da večina mestnih četrti in krajevnih skupnosti planiranih sredstev za
programe dela ne porabi v planirani višini. Tako je bila realizacija za leto 2008 87%, za leto
2009 91,4 % in za leto 2010 88,8 %.
Planirana in porabljena sredstva za programe dela se vsako leto povečujejo.
Porabljena sredstva za leto 2008 so se v primerjavi z realizacijo za leto 2007 povečala za več
kot 40%, v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 za 7,4 % in porabljena v letu 2010 v
primerjavi z letom 2009 za 15%.
V preteklih letih je večina mestnih četrti in krajevnih skupnosti večji del planiranih sredstev
za programe dela porabila za izdajo krajevnega glasila in izvedbo krajevnih prireditev in
proslav ( reprezentanca, transferi neprofitnim organizacijam in zavodom).
Usmeritev mestne občine je zagotoviti možnosti, da krajani namenske prostore za aktivnosti,
ki so v interesu mestnih četrti in krajevnih skupnosti uporabljajo v čim večji meri brezplačno.
Vključevanje krajanov v različne dejavnosti in aktivnosti s posebnim poudarkom na
medgeneracijskem druženju in sodelovanju je prioritetna naloga. Tako se od leta 2009 v
okviru sredstev za programe dela prioritetno zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov
namenskih prostorov za izvajanje programov dela. Po drugi strani pa pričakujemo, da bodo
uporabniki namenskih prostorov aktivno sodelovali pri krajevnih prireditvah in proslavah.
Z veseljem ugotavljamo, da se krajani ponovno aktivno vključujejo v dejavnosti tudi v tistih
mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, v katerih doslej niso bili tako aktivni.
Poseben problem predstavlja odsotnost navodil za katere namene se planirana sredstva za
programe dela lahko porabljajo. Izdelava navodil je prioritetna naloga v letu 2011.
Bojan Horvat-SD
…..da se iz leta v leto povečujejo stroški plače v več teh kategorijah, ne samo v osnovnih…..
ODGOVOR:
Na kontu 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim, na katerem je v letu 2011 načrtovanih 7,2
mio EUR ali 10,5% več glede na realizacijo 2010, so zajete naslednje proračunske postavke:















103411 ECOA,
103418 LQ-CELIAC,
103419 PMinter
110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev,
111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU,
111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS,
111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu,
111801 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu,
111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo
okolja in ohranjanje narave,
156601 Added Value,
156602 Citeair II,
211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva,
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU,
218805 Projekt Minus 3%,
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218806 City Network,
218808 Pimms Transfer,
220414 Q-ageing,
222402 City Volunteers,
338617 Vzdrževanje javnih površin.

Torej so ti konti 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim načrtovani na proračunskih postavkah
za EU projekte, plače funkcionarjev, mestna uprava (MU), MČ in KS, Medobčinski
inšpektorat, Medobčinsko redarstvo ter Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje
narave ter za javna dela (režijski obrat).
Načrtovana sredstva za plače v letu 2011 (funkcionarji, mestna uprava, MČ in KS,
Medobčinski inšpektorat, Medobčinsko redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in
ohranjanje narave):
 pri plačah funkcionarjev so načrtovana sredstva za nadomestilo bivših dveh
podžupanov,
 pri Mestni upravi so najvišje načrtovana sredstva za 9 upokojitev – odpravnine,
 pri MČ in KS so najvišje načrtovana sredstva za 2 upokojitvi – odpravnini in povečan
obseg dela,
 pri Medobčinskem inšpektoratu so načrtovana sredstva spremembe v naziv,
 pri Medobčinskem redarstvu so načrtovana sredstva za nove zaposlitve; sredstva so
načrtovana za celo leto medtem, ko so bila v letu 2010 načrtovana samo za 8 mesecev,
in sicer od 1.4.2010 dalje, ko je pričel veljati proračun za leto 2010,
 pri Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave so načrtovana sredstva
za zaposlitve (priložen kadrovski načrt str. 477).
Povišanje sredstev na EU projektih je predvsem zato, ker se je veliko projektov začelo v drugi
polovici leta 2010, posledično je v letu 2011 predvidena večja angažiranost zaposlenih za
izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru posameznega EU projekta. Iz tega razloga je v letu
2011 načrtovanih več sredstev na kontu plač. Stroški zaposlenih na EU projektih so v skladu s
sklenjenimi sofinancerskimi pogodbami vrnjeni v okviru upravičenih stroškov.
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Svetniška skupina NSI - mag. Zdravko Luketič
Kakšni so razlogi za povečanje planiranih sredstev na kontu 4208?
ODGOVOR:
V okviru Službe za razvojne projekte in investicije so se v letu 2010 začele izvajati aktivnosti
na večjih investicijskih projektih. Zaključeni so bili arhitekturni natečaji in sklenjene pogodbe
z večino izbranih projektantov, ki pa se bodo realizirale predvsem v letu 2011. Iz tega razloga
je v finančnem planu na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija obseg planiranih
sredstev večji. Poleg projektne dokumentacije, konto vključuje tudi storitve svetovalnih
inženiringov in strokovni nadzor ter druge storitve, ki se nanašajo predvsem na planirane
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izdatke za izvedbo arheoloških izkopavanj na Piramidi in v okviru operacije »Minoritska
cerkev«.
Ali bi in kako bi v okviru projekta City Network Graz – Maribor financirali namestitev
fotovoltaike na izobraževalne, kulturne in športne objekte?
ODGOVOR:
Projekt City Network Graz – Maribor smo začeli izvajati 1.9.2009, pripravili akcijski plan,
terminsko načrtovali vse aktivnosti in temu skrbno sledili.
Aktivnosti, ki jih v okviru evropskih projektov lahko izvajamo (financiramo), so skrbno
načrtovane in natančno določene že v prijavnici, vsakršna odstopanja pomenijo neupravičen
strošek, kar pomeni, da nam nacionalna finančna kontrola tega stroška ne bi odobrila in bi v
celoti »padel« na občinski proračun.
V okviru projekta City Network Graz – Maribor, ki podpira prenos dobrih praks na
posameznih področjih, lahko organiziramo študijski obisk pri partnerjih v Gradcu, ki imajo z
racionalno rabo energije veliko izkušenj. Projekt temelji na »mehkih« aktivnostih, investicije
v prijavnici niso predvidene.
Posamezniki Stojan AUER
Kakšna je končna vrednost investicije ureditve Trga Leona Štuklja ?, Kdaj je predviden
zaključek del?, Ali je gradnja potekala v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in
zakonodajo?
ODGOVOR:
Cilji ureditve Trga Leona Štuklja so naslednji:
Ureditev skupne površine trga v izmeri 8.324,03 m2,
Sprememba oblikovne zasnove trga – drevored v obliki križa,
Zamenjava obstoječe razsvetljave v obliko “lebdečih plošč”,
Zamenjava tlakov,
Zamenjava komunalne infrastrukture (elektroenergetski in vodovodni vodi,
kanalizacijski vodi in priključki, plinovod, telekomunikacijski vodi, KRS vodi,
ipd.),
Sprememba prometne rešitve za staro mestno jedro (omejevanje prometa v
mestnem središču),
Določitev programskih vsebin trga, ipd
Na podlagi izdelane Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa, je predvidena
vrednost investicije Ureditev Trga Leona Štuklja v skupni višini 3.482.188 EUR. Ta vrednost
pri izvedbi del ne bo presežena.
V skladu s potrjeno Predinvesticijsko zasnovo in potrjenim Investicijskim programom ter
izdelane projektne dokumentacije PGD, PZI predvidevamo v letu 2011 dokončanje del v
skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo in izvedbo javno-naročniškega postopka za sklenitev
pogodbe z izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Investicija se bo predvidoma
zaključila sredi leta 2011.
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Vsa investicijska dela na trgu so potekala in bila izvedena v skladu z izdanim gradbenim
dovoljenjem.
Posamezniki : Matej Žmavc
Zakaj so bila porabljena sredstva za projekt UNIVERZIJADA 2013 ?
ODGOVOR:
Pri postavki Programi v kulturi so predvidena sredstva v višini 300.000 EUR za leto 2011 , ki
so namenjena za delno izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za predvidene
investicijske projekte UNIVERZIJADE 2013, ki so bili izbrani s strani koordinacijske
skupine.
Te investicije so nujno potrebne za izpeljavo projekta Univerzijada 2013 in so naslednje:
1. LEDNA DVORANA-PRENOVA + DOGRADITEV
2. TEKAŠKI POLIGON + BIATLON RADVANJE
3. ŠPORTNO KULTURNI CENTER RADVANJE
4. SMUČARSKA PROGA JONATAN povezava
5. CEVOVOD DRAVA – POHORJE
Ostali potrebni tekmovalni prostori (športni programi hitrostnega drsanja, curlinga in umetnostnega
drsanja) bodo organizirani v začasnih oz. montažnih objektih (DRAŠ Center, Dvorana Luknja, …) ali pa
bo potrebna »selitev« na druge lokacije. Za ta del niso predvidena investicijska sredstva, temveč le
strošek organizacije prireditve.
Podrobnejše obrazložitve posameznih investicij so na voljo v analizi izvedljivosti projektov
Univerzijade 2013. (dopis Odboru za kulturo, šolstvo in šport št. 01003-50/2011-1 z dne
22.3.2011 )
Seznam investicij za projekt UNIVERZIJADA 2013
Na osnovi 3. sklepa Odbora za kulturo, šolstvo in šport pri MS MOM, z dne 17. 2. 2011, vam
posredujemo naslednji seznam investicij za projekt UNIVERZIJADA 2013.
Po opravljeni Analizi izvedljivosti projektov univerzijade so to:
1. LEDNA DVORANA-PRENOVA + DOGRADITEV
Prenova stare ledne dvorane z dodatno ledno površino, kjer se bodo vršila tekmovanja v hokeju na
ledu, je glede na dejstva, da stari prostorski plan že vsebuje možnost prenove (novi OPPN tik pred
potrditvijo), pa tudi, da so znane idejne zasnove in je v izdelavi projektna naloga za arhitekturni
natečaj, ter je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta ter ekonomski elaborat
upravičenosti, in da je ocena rekonstrukcije+dograditve cenejša od izgradnje nove večnamenske
dvorane, je časovno izvedljiva.
Možnost sodelovanja zasebnih investitorjev pa je v OPPN predvidena pri dodatnih športnih in
poslovnih programih v okviru posameznih objektov dograditve in parkirnih površinah.
Rekonstrukcija in dograditev bi potekala fazno.
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Okvirna vrednost investicije 8.600.000 EUR
2. TEKAŠKI POLIGON + BIATLON RADVANJE
Izgradnja tekaškega poligona za smučarske teke in hkrati možnosti izvedbe tekmovanj tudi v biatlonu
je predvideno na zemljišču ki je v lasti MOM in ŠC Pohorje v neposredni bližini smučarske arene.
Del zemljišča ene parcelne številke bo potrebno odkupiti oz. zagotoviti služnostno pravico.
Za projekt so predvidena zemeljska, instalacijska dela (vodovodna napeljava, električne instalacije,
komunikacijska napeljava) ter asfaltiranje steze. Vsi spremljajoči objekti bodo mobilni, prav tako
tribune.
Najdlje bodo trajala potrebna soglasja Ministrstva za okolje in prostor-presoja vplivov na okolje.
Predvidevamo, da bo investicija zanimiva tudi komercialno (bližina Hotelov, naseljena območja) zato
je smiselno v drugi fazi vključiti tudi zasebni kapital (investiranje v turistične zmogljivosti).
V izdelavi je JN preveritve možnosti graditve na območju in izdelava ekonomskega elaborata
projekta.
Okvirna vrednost investicije 2.250.000 EUR
3. ŠPORTNO KULTURNI CENTER RADVANJE
Izgradnja drsališča Radvanje v katerem bi se odvijale discipline hitrostnega drsanja (short) in/ali
umetnostnega drsanja je predvideno na parceli v lasti Mestne občine Maribor za katero bo potrebno
pridobiti OPPN in vsa potrebna dovoljenja ter hkrati pridobiti projektno dokumentacijo.
Investicijo bo potrebno planirati 2-fazno zaradi fiksnega datuma Univerzijade 2013 ! (januar 2013 !).
Posebej športni del (drsalna ploskva, infrastruktura) -1-faza in posebej stavbni, kulturno-poslovni del –
2. faza (kulturni prostor, oder, plezalna stena, komercialni program.
V izdelavi je JN preveritve možnosti graditve na območju in izdelava ekonomskega elaborata projekta.
Okvirna vrednost investicije 4.340.000 EUR (1. faza) + 4.340.000 EUR (2-faza)
4. SMUČARSKA PROGA JONATAN povezava
Projekt dokončanja povezave smučarske proge Jonatan, je nujen zaradi odločitve, da se vsa smučarska
tekmovanja Univerzijade 2013 odvijejo na mariborskem Pohorju ter tako z dokončanjem te
proge pridobimo alternativno veleslalomsko progo in pa nemoteno smučarijo ostalih (turistov)
obiskovalcev Pohorja. V prihodnosti pa (trajno) dobro tekmovalno progo z logično povezavo.
Potrebno bo pridobiti soglasje glede vplivov na okolje! Investicijo bo potrebno planirati dvo fazno
zaradi priključitve na jezerce Videc zaradi zasneževanja. V izdelavi je dokument identifikacije
investicijskega projekta in v pripravi elaborat ekonomske upravičenosti investicije.
Okvirna vrednost investicije 1.125.000 EUR (1. faza) + 1.125.000 EUR (2-faza)
5. CEVOVOD DRAVA - POHORJE
Projekt izgradnje vodovoda Limbuš-Radvanje je potreben za zagotavljanje vodnega vira za
zasneževanje smučišč, hkrati pa bi območje Radvanja, ki je danes mnogo bolj poseljeno, še oskrbeli s
pitno vodo.
Vir za zasneževanje je reka Drava. Podjetje Mariborski vodovod že ima izdelano idejno zasnovo
projekta, tako je le potrebno naročiti projektno dokumentacijo in soglasja ter pričeti z deli.
Vsa dela bodo izvedena v roku enega leta. V izdelavi je dokument identifikacije investicijskega
projekta.
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Okvirna vrednost investicije 1.800.000 EUR (cevovod)+3.000.000 EUR (oskrba s pitno vodo)?
Ostali potrebni tekmovalni prostori (športni programi hitrostnega drsanja, curlinga in umetnostnega
drsanja) bodo organizirani v začasnih oz. montažnih objektih (DRAŠ Center, Dvorana Lukna, …)
ali pa bo potrebna »selitev« v Celje.
SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE
Po magnetogramu: g. Eržen: » Neodvisna lista Gasilcev Maribor predlaga in prosi seveda
mestni svet, da bi v predlog proračuna za 2011 sprejeli, da se v postavki proračuna za zaščito
in reševanje dodatno vnese kot postavko: delovanje prostovoljnih gasilskih organizacij,
znesek 13 tisoč evrov, izključno za dokončanje prizidka Gasilskega doma v Razvanju«
ODGOVOR:
Proračunska postavka: » 1640-4: Vzdrževanje objektov in obnova opreme PGD « je bila
vključena kot programska vsebina finančnega načrta SZRON v Odlok o proračunu leta 2006.
Pregled realizacije PP v času od 2006-2010
Realizacija
Realizacija
Realizacija
2006
2007
2008
6.277
116.842
201.000

Realizacija
2009
170.830

Realizacija
2010
170.830

Plan
2011
170.830

Takoj po sprejetju FN za leto 2006, je bilo dogovorjeno z vsemi PGD in organi GZM, da o
porabi sredstev, ki se dodelijo PGD, odloča poveljstvo JGS pri Gasilski zvezi Maribor. Le to
je 12.09.2006 sprejelo Pravilnik o dodelitvi sredstev za vzdrževanje gasilskih domov PGD v
MOM. Po tem pravilniku je poveljstvo vsako leto po sprejemu proračuna izdalo razpis za
dodelitev sredstev za vzdrževanje gasilskih domom za tekoče leto. Poveljstvo JGS ima
izdelan tudi plan, pregled del in sofinanciranja vzdrževanja GD MOM 2007-2013. ( Priloge
1,2,3 )
Uvrščanje samostojne nove PP na določenega naslovnika PGD Razvanje, bi pomenilo
podvajanje PP oz. vzpostavitev novih odnosov v odločanju o porabi proračunskih sredstev za
vzdrževanje objektov in obnovo opreme PGD, ki so bili dogovorjeni z vsemi upravičenci –
PGD – izvajalci javne gasilske službe, ki jih sofinancira MOM.
MOM je sredstva nakazovala po pogodbi GZM kot tekoči transfer. GZ MOM je nakazovala
sredstva za sofinanciranje obnove domov po sklepu gradbenega odbora pri Poveljstvu in
predhodni predložitvi dokazil o izvedenih delih tudi kot tekoči transfer. V letu 2010 je PGD
Razvanje prijavilo strošek obnove 19.000; GZ MB mu je dodelila 11.685 EUR za
sofinanciranje obnove.
Uvrščanje nove namenske PP za investicijsko vzdrževanje PGD Razvanje, bi pogojevalo
določitev v FN »investicijski transfer; tripartitno pogodbo med MOM, naročnikom storitev in
izvajalcem del, ki temelji na urejeni gradbeni dokumentaciji, razpisu naročila z javnimi
sredstvi in ureditvi lastninskih odnosov«.
ZARADI NAVEDENEGA SZRON NE PODPIRA PREDLOGA UVRSTITVE NOVE
PP V FN SZRON ZA LETO 2011.
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2. Pobuda za spremembo:
Po magnetogramu:g. Eržen: » rad bi da se v tem letu v skladu z proračunom zagotovi nekaj
čez 1 milijon 300 tisoč evrov za t.i. drugo fazo adaptacije Gasilskega doma poklicnih
tovarišev, poklicnih gasilcev na Proletarskih brigadah, za katere je ta adaptacija več kot nujna
in kričeča.
ODGOVOR:
V FN SZRON PP 1640-3 je predlagano 1.050.000 EUR za izvedbo druge faze obnove objekta
na Proletarskih brigadah, kjer domujejo poklicni gasilci, poklicni reševalci NMP in delavci
regijskega centra OIO. Investicijski program obnove objekta, ki ga je potrdil MS in dinamika
financiranja je načrtovala porabo 500.000 EUR v letu 2010, 800.000 EUR v letu 2011 in
800.000 EUR v letu 2012. Ker je pozen začetek izgradnje obnove v 1. fazi in dolg postopek
javnega naročanja pogojeval realizacijo finančnih sredstev v letu 2010 le 250.000 EUR je
predlagana PP za leto 2011 v višini neporabljenih sredstev 2010 in planiranih 2011. Plan je v
celoti usklajen z direktorjem JZZPR, ki je pooblaščen vodja projekta obnove doma
reševalcev.
ZARADI NAVEDENEGA SZRON NE PODPIRA PREDLOGA POVIŠANJA PP 1640-3
s 1.050.000 NA 1.300.000.00 EUR
Na koncu gradiva so priloge (1-4).
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Zares – Nova politika g. Jagra
5. ODHODKI
-

Stanovanjska gradnja

JMSS Maribor lahko samostojno načrtuje energetsko obnovo stanovanjskih objektov zgolj
tam, kjer je lastnik celega objekta. Stanovanjski objekti v 100% lasti JMSS Maribor so v
pretežni meri novejše gradnje, zato tam energetska obnova ni ekonomsko upravičena, saj so
bili pri izgradnji upoštevani novejši standardi toplotne zaščite objektov.
Ekonomski izračun nakupa stanovanj oziroma alternativni izračun gradnje stanovanj obstoja
na podlagi izkušenj preteklih let. Tako znašajo gradbeno obrtniška in instalacijska dela (brez
vrednosti projektov, zemljišča, komunalnega prispevka, priključnin ipd.) pri novo zgrajenih
objektih okvirno 950 € brez DDV.
ODGOVOR:
-

Stanje kreditov JMSS Maribor

V gradivu je tabela najetih kreditov za izgradnjo posameznih objektov. Vrednosti v tabeli ne
prestavljajo celotnih zneskov investicij. Kot primer navajamo Ulico Veljka Vlahovića 23-29 v
Mariboru:
1. višina kredita 1.506.082,71 €;
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2. gradnja 60 stanovanj povprečne velikosti 70 m2;
3. višina najetega kredita po stanovanju 25.101,38 € oziroma 385,59 €/m2.
Pri napačni interpretaciji podatkov (da je višina najetega kredita enaka višini celotne
investicije) bi bila cena izgrajene stanovanjske enote neobičajno nizka in ne neobičajno visoka
kot navaja svetnik.

PRILOGE 1-4 SLUŽBE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO
NAČRTOVANJE:
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c/

Stran 1 od2

PRAVILNIK 0 DELITVI SREDSTEV ZA VZDRZEVANJE GASILSKIH DOMOV
PROSTOVOLJNlll GASILSKIH DRUSTEV V MESTNI OBCINI MARIBOR

1. clen
Pravilnik doloca postopek, pogoje in nacin delitve sredstev, ki so predvidena v letnem fmancnem
planu in pogodbi o organizaciji, izvajanju in financiranju javne gasilske sluzbe mestne obcine
Maribor.

2. clen
Do dodelitve :financnih sredstev za vzdrzevanje in obnovo gasilskih domov so upravicena prostovoljna
gasilska drustva s podrocja mestne obCine Maribor, ki po pogodbi opravljajo javno gasilsko sluZbo.

3. clen
Sredstva so namenjena fmanciranju materiala in storitev za vzdrzevanje in obnovo ze obstojecih
objektov in prostorov prostovoljnega gasilskega drustva. Sredstva se crpajo iz namenske proracunske
postavke mestne obcine Maribor, ki je namenjena obnovi opreme in objektov javne gasilske sluzbe
Maribor.
4. clen
Komisijo za delitev fmancnih sredstev imenuje poveljstvo javne gasilske sluZbe Maribor.
Komisijo sestavljajo 3 clani in sicer po eden predstavnik iz vsakega operativnegl;l. sektorja.
Na svoji prvi seji clani komisije iz svoje sredine izvolijo predsednika, ki predstavlja in vodi delo
komisije.
Na vse seje komisije sta vabljena predsednik GZ Maribor in poveljnik poveljstva javne gasilske sluzbe
Maribor, vendar brez pravice glasovanja.
Strokovna tehnicna in administrativna dela za potrebe komisije opravlja GZ Maribor.
Mandatna doba clanov komisije je socasna mandatni dobi clanov poveljstva javne gasilske sluzbe
Maribor.
·
5. clen
Naloge kQmisije so:
Zbira in pripravi plane potreb in porabe s podrocja vzddevanja in obnove gasilskih domov
Pripravi in vodi razpise za dodeljevanje namenskih sredstev za vzdrZevarije gasilskih domov
Na osnovi rezultatov prej navedenih razpisov poda poveljstvu javne gasilske sluZbe v
potrditev predloge za delitev namenskih sredstev
Izvaja kontrolo porabe dodeljenih sredstev
Izdela letno porocilo o porabi namenskih sredstev
6. clen
Prostovoljna gasilska drustva zaprosijo za pridobitev sredstev za vzdrZevanje gasilskih domov po
pogojih in na nacin, kot so navedeni v razpisu komisije.

7. clen
Komisija obravnava samo pisne vloge PGD, ki so pravocasno in pravilno izpolnjene ter ustrezajo
vsem pogojem, navedenimi v razpisu.

--~

Stran 2 od2

8. clen
Komisija se mora sestati najkasneje v 8 dneh po roku, doloeenem za oddajo pisnih vlog. Na kraju
obnove ali vzdri:evanja objekta komisija izvede ogled in oceni realno stanje, o cemer se napise tudi
zapisnik.

9. clen
Komisija bo izdelala predloge za dodeljevanje financnih sredstev po pravilih dobrega gospodarja, pri
tern je osnovno vodilo v celovitem resevanju problema posameznega gasilskega drustva in ne v
drobljenju sredstev na vsa drustva, ki so se prijavila na razpis.
10. clen

:{

'"

Financna sredstva se dodeljujejo na osnovi kljuca, po katerem se sofmancirajo odobreni projekti.
Pri kljucu se uposteva:
- Kot osnova za sofmanciranje se uposteva visina investicije, od katere se odsteje v razpisu doloceni
odbitek
- Pri odobrenih projektih se osnova iz predhodne alineje sofmancira v enakem procentualnem
relativne~ deleZu, ki ga predstavlja razlika med razpolozljivimi sredstvi in sestevkom vseh odobrenih
osnov za sofmanciranje ~_,

11. clen
Po koncanem razpisnem postopku in potrjenih sklepih s strani poveljstva javne gasilske slliZbe
Maribor mora komisija s sklepi seznaniti vsa gasilska drustva, ki so se prijavila n,a razpis.
12. clen
Sredstva za vzdrrevanje in obnovo gasilskih domov so strogo namenska . Predsednik PGD je
odgovoren, da se ta sredstva porabijo na nacin, kot je bilo navedeno v prijavi na razpis in v skladu z
obvezujoCim pisnim dogovorom, ki ga podpiseta predsednik PGD in predsednik komisije.

13. clen
Gasilsko drustvo, ki je po koncanem postopku prejemnik sredstev, mora v roku 10 dni po koncanih
obnovitvenih delih obvestiti komisijo, ki izvrsi kontrolo porabe sredstev in izvedbe del v skladu z
pismenim dogovorom.

14. clen
Vsa dokumentacija o delu komisije in porabi sredstev se evidentira in arhivira na GZ Maribor.
15. clen
Pravilnik vstopi v veljavo, ko ga sprejme poveljstvo javne gasilske sluzbe Maribor.

Pravilnikje bil dne 12.09.06 s sklepom st. 05/06 sprejet na seji poveljstva JGS Maribor.
Predsednik GZ Maribor:
MaksLe8ni~

/ldi>

!/~~-£_

Poveljnik poveljstvalS Maribor:
Franc Robie ·

flvL-,- ;l_

-Gasilska zveza Maribor
JAVNA GASILSKA SLUZBA MOM
Koroska cesta 12
2000

MARIBOR
Maribor, 07.07.2010

Prejmejo: PGD v MO Maribor

ZADEVA: Razpis za dodelitev namenskih sredstev za vzdrievanje gasUskih domov 2010
Komisija JGS na osnovi sklepa JGS, dolocil »Pravilnika o delitvi sredstev za vzddevanje gasilskih
domov PGD v MOM« in financnega. programa pogodbe o organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne
gasilske sluZbe MOM, semanja druStva o zaCetku postopka razpisa. Pogoji in naein sodelovanja na razpisu
so naslednji:
1. Namen razpisa je sofmanciranje vzddevanja gasilskih domov v prostovoljnih gasilskih drustvih
·
za leto 2010.
2. Ob prijavi mora PGD kot vlagatelj predloZiti:
a. pravilno In popolno izpolnjen priloZen. »Obrazec 2« JGS MO Maribor,
b. fotok.opije ~unov ali predraCunov za opravljeno ali nameravano delo oziroma
porabljen ali potreben material.
3. Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravieenosti vloge se bodo upo8tevali podatki, posredovani
z vlogo in podatki s katerimi razpolaga GZ Maribor. Komisija si pridrZuje pravico preverjanja
pravilnosti vseh podatkov v zvezi z razpisom.
4. DruStva naj pri odloeitvi o kandidiranju za sredstva upoStevajo, <Ia' se sofmancirajo le projekti na
obstojeeih objektih (3.clen pravilnika1 po petletnem planu, kije bit izdelan v letu 2009. Prednost
pri dodelitvi sredstev bodo imela najnujnej8a dela na gasilskih domovih.
5. ViSina sredstev, ki so na razpolago za razpis v letu 2010 je 90.380,00 €.
6. Odobreni projekti se bodo sofinancirali po kljucu, kije doloeen v 10. clenu pravilnika. Odbitek v
letu 2009 bo doloeen na osnovi prispelih vlog.
7. Na razpis se je potrebno prijaviti do 16.08.2010, pisno na naslov:
GASILSKA ZVEZA MARIBOR
JGS- komisija
Koroska cesta 12, 2000 Maribor.
Za pravoeasno oddajo vloge se upoSteva zadnji dan roka oddaje na poSti kot priporoeena posiljka
ali osebno predano na sedem GZ Maribor.
8. Komisija bo upoStevala le pravoeasno oddane in popolne vloge s prilogami, oZigosane ter
podpisane. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom NE ODPIRAJ-razpis.
9. Komisija bo izvedla postopek in izdelala predlog delitve, ki ga potrdi poveljstvo JGS MO
Maribor. Po potrditvi predloga na povcljstvu JGS, bodo druStva seznanjena s predlogom delitve
in meski sredstev za obnovo in vzdrZevanje. Sredstva pa bodo nakazana po zakljueenem
projektu obnove, pregledu in zapisniku za vsako druStvo posebej.
Za pomoe pri prijavi na razpis se lahko obmete na predsednika kom!sije (Vladimir Storer, 0411829J83).
Z gasilskim pozdravom, na pomoe!

Predsednik komisije
Vladimir Stozer
Prilogi:
prijava na razpis
petletni plan vzdrZevanja
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JGS MO Maribor, Obrazec2
PRIJAVA NA RAZPIS
za dodelitev sredstev za vzdrzevanje gasilskih domov v letu 2010
l.Podatki o prosilcu:

PGD
Naslov
Po~ta

Telefon odgovome osebe
St.TR
2. Podatki
Zap.~t.
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Opis vseh opravljenih ali nameravanih
vzdrievalnih del v obdobju razpisa za leto 2010
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Predvidena vrednost
del ali materiala
€

Dejanska vrednost del
ali materiala po
racunu v
€

Navodilo:

Datum dokoncanja
del
(dejanski ~planiran)
~---------

Natancno opisati vrsto vzdrzevalnih del (zamenjava vrat na garaZi GVC 16/25). Predvideno vrednost del povzeti iz predracuna, kije obvezna
priloga. Izpolniti vse rubrike!
Zig drustva:

Odgovoma oseba: ·

JGS MO MARIBOR-komisija za vzd~evanje gasilskih domov (Vladimir Sto:fer)
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