ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN STALIŠČA ODBOROV, KOMISIJ,
VODIJ KLUBOV SVETNIKOV, POSAMEZNIH MESTNIH SVETNIC IN
SVETNIKOV TER SKLEPOV MESTNEGA SVETA
KABINET ŽUPANA
Jelka KOLMANIČ – DeSUS
»Želela bi tudi vprašati kaj je z mednarodnim sodelovanjem tu me je tudi izredno zbodel
indeks te postavke, in ne vem kaj predvidevamo za letošnje leto, da potrebujemo za to
sodelovanje tako visoka sredstva.«
ODGOVOR:
V letu 2012 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 30.523 EUR. Na podlagi aktivnosti, ki jih
na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtujemo v letu 2012 so se sredstva na
postavki v primerjavi z letom 2011 povečala za 5.000 EUR oz. 16,3 %. Mestna občina Maribor ima
podpisano listino z enajstimi (11) partnerskimi mesti. Obseg sredstev se povečuje zaradi povečanja in
intenziviranja aktivnosti s področja mednarodnega in medmestnega sodelovanja v okviru Evropske
prestolnice kulture, pobratenih ter partnerskih mest. V okviru mednarodnega in medmestnega
sodelovanja poteka prav tako izmenjava športnikov, kulturnikov in učencev. V letu 2012 želimo
okrepiti sodelovanje na področju gospodarstva, kulture in šolstva. V ta namen načrtujemo
vzpostavitev dodatnih strani na spletnih straneh Mestne občine Maribor www.maribor.si, ki bodo
namenjene partnerskim mestom z vsemi pomembnimi informaciji za občane, podjetja in organizacije
o pobratenem mestu v slovenskem jeziku s posebnim poudarkom na šolah, podjetjih, nevladnih
organizacijah in turističnih informacijah.
V letu 2012 načrtujemo podpis listine protokola o vzpostavitvi partnerstva (statusa pobratenih mest)
med mestom Harkov (Ukrajina) in mestom Maribor. V letu 2012 bo mesto Maribor tudi gostilo
Svetovno mladinsko prvenstvo v šahu in Evropsko nogometno prvenstvo do 17 let. V letu 2012
načrtujemo tudi obisk Njegove svetosti Dalajlame in ob tem dogodku tudi srečanje Nobelovih
nagrajencev.
Sredstva se na podlagi navedenega zvišujejo za nemoteno delovanje in realizacijo začrtanega
mednarodnega in medmestnega sodelovanja ter izvedbe dogodkov povezanih s tem in so namenjena
za pokrivanje stroškov prevozov, hotelskih storitev, prevajanj, izvedbe prireditev ob predstavitvi
mesta Maribor v tujih mestih in predstavitvi tujih mest v mestu Maribor.

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Marjana KREITNER – LDS
»Zakaj je na pisarniškem materialu 20 % povečanje…«
ODGOVOR:
Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2012 načrtovana v višini
4,7 mio EUR. Sestavljajo ga naslednji podkonti, ki so načrtovani v naslednji višini:
 402000 Pisarniški material in storitve v višini 187.535 EUR
 402001 Čistilni material in storitve v višini 116.986 EUR
 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov v višini 215.765 EUR
 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja v višini 67.495 EUR
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402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v višini 24.274 EUR
402005 Stroški prevajalskih storitev v višini 25.800 EUR
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 70.922 EUR
402007 Računalniške storitve v višini 9.869 EUR
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 99.718 EUR
402009 Izdatki za reprezentanco v višini 95.900 EUR
402010 Hrana, storitve menz in restavracij v višini 1.000 EUR
402099 Drugi splošni material in storitve v višini 3,7 mio EUR

Za Pisarniški material in storitve so načrtovana sredstva torej v višini 187.535 EUR. Največ sredstev
je načrtovanih za drugi splošni material in storitve v višini 3,7 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
 Splošna postavka za EU projekte (projektna dokumentacija)
 Mreža projektov EPK
 eRegija: ePodjetnik
 Maribor City Card
 LQ-CELIAC
 PMinter
 LEAP
 FunReg
 City Network
 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado
 City Volunteers
 ADAPT2DC
Prav tako so na tem kontu načrtovana sredstva za strateške prostorske akte, izvedbene prostorske
akte, strokovne podlage (0,6 mio EUR), za Univerziado (0,3 mio EUR)- plačilo računov in
odškodnina, za Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (0,3 mio EUR)-za
izvajanje podrobnejšega monitoringa stanja okolja in za delovanje JPGSZ (0,9 mio EUR).

Stojan AUER – LPR
»O povečanju plač v mestni upravi.«
ODGOVOR:
Višina plač zaposlenih v MU se ne povečuje! Višina je nespremenjena že vrsto let. Sredstva so
planirana v skladu s kadrovskim načrtom (tabela na strani 513-Gradivo za sejo MS –Proračun MOM
za leto 2012) in ob upoštevanju priporočil Ministrstva za finance za oblikovanje sredstev za plače v
občinskih proračunih za leto 2012 ter skladno z aneksom številka 4. h Kolektivni pogodbi za javni
sektor in Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011
in 2012.
V letu 2010 je bilo realiziranih plač za 6.269.364 EUR, v letu 2011 6.012.449 EUR. Za leto 2012 pa
se planira 6.262.999 EUR. Plan plač se za leto 2012 glede na nizko realizacijo v letu 2011 povečuje za
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250.551 EUR. V letu 2011 je bila realizacija nižja zaradi nekaj nezasedenih delovnih mest-upokojitev,
bolniških staležev, porodniških dopustov, nege bolnega otroka, nižjih povračil pravic iz naslova
nadomestil za malico, potnih stroškov ter davkov in prispevkov na osnovno plačo.

Marjana KREITNER-LDS
»Vprašanje, ki pa je še vedno neodgovorjeno je povečanje obresti. Če predvidevamo, da bomo
kredit, v kolikor bo odobren, koristili v drugi polovici leta in da gre za revolving kredit, potem
pač prosimo tudi za pojasnilo, zakaj povečanje obresti, če je za ta kredit predviden
moratorij.«
ODGOVOR:
V proračunu za leto 2012 je na straneh 183 do 185 opredeljeno zadolževanje, v katerem je
predvideno, da bi se najel dolgoročni kredit in ne revolving kredit, v drugi polovici leta 2012.
Moratorij 1 leto je predviden na odplačilo glavnice in ne na obresti. Obresti za kredit se bodo
odplačevale mesečno ob zapadlosti. Torej bodo tudi za novi kredit v letu 2012 že obračunane obresti
in jih bo potrebno odplačevati že v letu 2012. Za novi kredit je v letu 2012 predvideno odplačilo
obresti v višini 337.629 EUR, kar je razvidno iz proračuna na straneh 285 in 286.

Melqart Mohamad BERRO – ZELENI SLOVENIJE
»Kolikor se spomnim, lani je bilo 16 mio, plus potem 15 mio, zdaj pa spet 15 mio, tam v roku
enega leta ali pa leto in pol je 46 mio kredita.«
ODGOVOR:
V letu 2010 je MOM najela dolgoročni kredit v višini 12 mio EUR, v letu 2011 MOM ni najemala
dolgoročnega kredita, v letu 2012 pa je predviden dolgoročni kredit v višini 15 mio EUR. Torej , ko
se bo najel novi kredit v letu 2012 se bo zadolževanje MOM, v obdobju od leta 2010 do 2012,
povečalo za 27 mio EUR . Konec leta 2012 bo stanje zadolženosti MOM z novo najetim kreditom v
višini 38,8 mio EUR in ne 46 mio EUR.

Rok PEČE - LIPA
»Ponovno se bomo zadolžili za dodatnih 15 miljonov, skupaj bo dolg že 46 miljonov. Štiri
miljone dajemo iz proračuna samo za obresti in jaz se dejansko res sprašujem kam to vodi.«
ODGOVOR:
Stanje zadolženosti MOM bo z novo najetim kreditom konec leta 2012 v višini 38,8 mio EUR in ne
46 mio EUR. To stanje prikazuje tabela v proračunu na strani 184.
V letu 2012 se bo skupaj z novo najetim kreditom odplačalo obresti v višini 1,34 mio EUR in ne 4
mio EUR, kar je razvidno iz proračuna na strani 285 in 286.

URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
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Marjana KREITNER - LDS
»Nejasen mi je tudi zapis o sofinanciranju MRA in kaj pomeni, če bo postala regionalna
razvojna agencija«.
ODGOVOR:
Za MRA so planirana sredstva v letu 2012 za sofinanciranje stroškov delovanja. V kolikor bo MRA,
v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, podeljen status subjekta
spodbujanja razvoja na regionalni ravni, bodo sredstva namenjena tudi za sofinanciranje regionalnih
aktivnosti.
V zvezi s spodnjo izjavo ga. Kreitner, pa je g. Razdevšek dejal, da bo sam govoril z mestno svetnico,
saj mu pripomba ni povsem jasna.
Izvedeli smo tudi, da je na Zavodu za turizem predvsem postavka družbena dejavnost oz. društvena
dejavnost, če se to pojasni, kako je to mišljeno s financiranjem.

URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTENO, SOCIALNO
VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Odbor za finance,
Odbor za mladino, šolstvo in šport,
Marjana KREITNER - LDS
Jelka KOLMANIČ - DeSUS
Anton GAČNIK - SD
Rok PEČE - LIPA
Melqart Mohamad BERRO – ZELENI SLOVENIJE
Janja VIDMAR – ZARES-NOVA POLITIKA
Lidija DIVJAK MIRNIK - LPR
Folko PUCONJA - SNS
dr. Jože KOPRIVNIKAR - SDS
Vladimira COKOJA – SDS
»Podali so stališče oz. pobudo o povečanju sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih
šol.«
ODGOVOR:
V okviru razpoložljivih možnosti bodo sredstva v proračunu na postavko investicijsko vzdrževanje
osnovnih šol dodana.

Lidija DIVJAK MIRNIK - LPR
»Je podala pobudo za zagotovitev sredstev za zgodnje učenje tujih jezikov in zgodnje učenje
računalništva v okviru dosedanjega obsega.«

ODGOVOR:
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V okviru že planiranih sredstev na postavkah »Zgodnje učenje tujih jezikov« in »Zgodnje učenje
računalništva« bodo sredstva prerazporejena tako, da bodo k pouku vključene generacije učencev v
skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti
osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor (kot do sedaj), z delno reorganizacija
(racionalizacijo) normativov in standardov za izvajanje dodatnega programa.

mag. Zdravko LUKETIČ - NSi
Marjana KREITNER - LDS
Jelka KOLMANIČ - DeSUS
dr. Jože KOPRIVNIKAR - SDS
Odbor za socialo in zdravstvo
»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. Na področju zdravstvenega varstva pa niso vključena sredstva za izvedbo
razpisa programov za krepitev zdravja in ne investicija za zagotovitev nadomestnih prostorov
za fizioterapijo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Načelno v Uradu za vzgojo in
izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost podpiramo splošno
ugotovitev v izraženih mnenjih in stališčih.«
ODGOVOR:
Za izpostavljene postavke na področju socialnega varstva (socialno varstvo splošno in program
nadškofijske Karitas Maribor) v okviru Urada ne obstajajo možnosti za prerazporejanje obstoječega
obsega z namenom povečanja sredstev na postavkah celotnega socialno varstvenega programa.
Na postavkah, ki opredeljujejo izvajanje javne službe: Plačilo storitev institucionalnega varstva in
izvajanje pomoči na domu, bomo ob rednem spremljanju problematike od števila vključenih do cen
storitev, zagotavljali plačevanje obveznosti, ne glede na opredeljeno višino sredstev v proračunu, to
bomo dosegali s skrbnim nadzorom in tudi s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o
izvrševanju proračuna.
Za izpostavljeni postavki na področju zdravstvenega varstva:
Sofinanciranje programov za krepitev zdravja v okviru Urada ne obstajajo možnosti za
prerazporejanje obstoječega obsega.
Odločitev o investiciji v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca za zagotovitev nadomestnih prostorov
za fizioterapijo bo sprejeta v času usklajevanja med prvo in drugo obravnavo proračuna Mestne
občine Maribor za leto 2012.
V primeru pozitivne odločitve bo ta postavka vključena tudi v Letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012.
Poudariti je potrebno, da smo pred leti pristopili k sistematični obnovi objekta na Sodni in Ulici
talcev, v letu 2011 končali nadgradnjo z dvema etažama in adaptacijo obstoječih prostorov
laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma, ki je omogočila preselitev pneumoftiziološkega
dispanzerja obnovo centralnega laboratorij medicine dela in AOP in smo načrtovali nadaljevanje
investicijskega zagona V NRP je podana osnova za nadaljnje aktivnosti pri prenovi kleti v celoti ali v
nadomestnem objektu (fizioterapija, pralnica).

SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE
5

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja,
Odbor za gospodarstvo,
Stojan AUER - LPR
Melita CIMERMAN – ZELENI SLOVENIJE
Damjana KARLO - SD
Melqart Mohamad BERRO – ZELENI SLOVENIJE
Folko PUCONJA - SNS
»Predvsem opozarjajo na potrebnost znižanja sredstev za plače in nujnost reorganiziranja
dela.«
ODGOVOR:
V mestni upravi je v letu 2012 predvidena reorganizacija dela mestne uprave. Namen je uvedba novih
rešitev pri delovanju in sicer je predvidena drugačna notranja organizacija dela ter temu ustrezno
oblikovani organi mestne uprave (skrb za mlade, starejše in invalide, združevanje nalog ter prevzem
zaposlenih in nalog, ki so se do sedaj opravljale izven mestne uprave – gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, kar je tudi zahteva Računskega sodišča).

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe
»V razpravi je bilo ugotovljeno, da za program ravnanje s komunalnimi odpadki v proračunu
ni načrtovanih sredstev, zato predlaga, da Javno podjetje Snaga in mestna uprava do druge
obravnave odloka o proračunu pripravita poročilo o dosedanjih aktivnostih ter načrtih na
področju ravnanja z odpadki.«
ODGOVOR:
Na Proračunski postavki Center za ravnanje z odpadki imamo tri NRP:
- NRP sprememba začasnega odlagališča Dogoše v odlagališče, ki je bil namenjen spremembi
začasnega skladišča v trajno odlagališče. V letu 2012 so sredstva namenjena dokončanju
zaprtja odlagališča.
- NRP CEROP ki pomeni Center za Ravnanje z Odpadki Podravja, ki je namenjen izgradnji
sistema za Sortiranje odpadkov. Aktivnosti se bodo pričele v letu 2012.
- NRP BOO-MBO Kompostarna. Ker je projekt Kompostarne planiran na lokaciji občine
Ormož bomo ta projekt v MOM zaključili in uporabili že izgrajeni objekt za Sortiranje
odpadkov.

Anton GAČNIK - SD
Damjana KARLO - SD
»Zakaj je subvencija javnega potniškega prometa ki ga danes izvaja Marprom višja, kot pa
takrat ko je ta promet izvajala Veolia.«
ODGOVOR:
V postavki za subvencioniranje mestnega prometa so zajete:
• subvencije javnemu gospodarskemu zavodu, 12 x po 220.000 evrov;
• nato je k temu dodano še 488.793 evrov, to so sredstva rezervirana za drugi obrok poravnave
družbi Veolia iz odprtih zadev iz preteklosti;
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•
•

prav tako pa so v tej postavki zajete karte ki jih plačamo za starejše občane v višini 120.000
evrov;
v planiranem znesku pa so tudi predvidena sredstva za poplačilo dolgov do Marproma iz leta
2011 zaradi neplačanih računov zaradi manjka prihodkov.

Mag. Liviana BORKO - SDS
»Je predlagala preureditev križišča Zrkovska, Osojnikova, Čufarjeva v krožno križišče, saj je
že pred časom postavljeno montažno krožišče pokazalo, da promet teče hitreje.«
ODGOVOR:
Na Sektorju za komunalo in promet smo mnenja, da je potrebno pri spreminjanju klasičnih križišč v
krožišča postopati preudarno in upoštevati vse vidike, ter dobro pretehtati razloge »za spremembo« in
razloge »proti«. Pomembno je, da v letu 2012 pri urejanju prometa v MOM ne upoštevamo samo
prioritet motoriziranih voznikov, ampak so na prvem mestu pešci, kolesarji, torej trajnostne oblike
prometa. Tako pri preoblikovanju križišča v krožišče ni več glavni kriterij večja prepustnost križišča,
saj lahko na ta račun zmanjšamo varnost pešcev in kolesarjev. Katera ureditev je boljša in bolj
prijazna do vseh udeležencev cestnega prometa, je odvisna od vrste in velikosti prometa v samem
križišču. Krožišče ima prednost (večja propustnost-manj čakanja) v primeru motoriziranega prometa,
za kolesarje in pešce, še posebej tiste, ki so gibalno omejeni, slepi ali slabovidni, pa so neprijazna. Za
slepe oz. slabovidne v krožišču ne moremo narediti zvočnega signala kdaj ni vozila in ga tako
opozoriti, da lahko varno prečka cesto. Tudi vodenje otrok in starejših čez prometno obremenjena
krožišča je nevarneje kot pa v semaforiziranih križiščih, kjer voznike ustavimo z rdečo lučjo in otroci
oz starejši (tudi invalidi) prečkajo cesto pri zeleni luči. S tem problemom se ukvarjajo vsa mesta, ki
imajo krožišča na prometno obremenjenih lokacijah, kjer je mešan promet, torej tam kjer je veliko
vozil in hkrati veliko pešcev. Če pogledamo v bližnji Graz vidimo, da krožišč ne gradijo tam kjer je
veliko pešcev, ampak tam, kjer je veliko motoriziranega prometa, kjer so v preteklosti bila klasična
križišča brez semaforjev in jih s predelavo v krožišče naredijo bolj varna in prepustnejša. V centru
mesta pa imajo semaforizirana križišča, ki zagotavljajo večjo varnost pešcem in kolesarjem.
V Mariboru že imamo nekaj krožišč, ki so pa neprimerna glede na prometno obremenjenost križanih
cest in povzročajo zastoje oz. je prehajanje pešcev čez cesto nevarneje, kot pa bi bilo v primeru
klasičnega križišča. (krožišče Koroški most/Gosposvetska, krožišče Glavni trg, montažno krožišče
Pariške komune in Ljubljanska)
MOM je z Iskro Sistemi d.d., podpisala akt o javno-zasebnem partnerstvu, katerega namen je
obnoviti in posodobiti vse semaforje na območju MOM. Cilj je, da se v MOM na občinskih cestah
postavi semaforska mreža, s semaforji, ki delujejo prometno pogojeno. Takšni semaforji določajo
prioritete odpiranja smeri na bolj obremenjenih smereh proti križišču in tako maksimalno optimirajo
propustnost križišča in hkrati zagotavljajo varno prečkanje pešcev in kolesarjev. Tudi omenjeno
križišče je del tega projekta, zato je nesmiselno vlagati občinska sredstva v preurejanje križišča v
krožišče, če pa bo nova ureditev zmanjšala zastoje. Pomembno pa je tudi dejstvo, da je v bližini tega
križišča dom za ostarele in da čez križišče vodi šolska pot in da do sedaj v tem križišču ni bilo
prometnih nesreč z udeležbo starejših ali otrok, zato je spreminjanje relativno varnega križišča v
krožišče samo zaradi tega, da bi vozniki prej prišli v mesto neprimerno in neupravičeno.
Pri urejanju prometa je v sodobnem svetu na prvem mestu varnost, ki ima prednost pred hitrejšim
prihodom na cilj in na Sektorju za komunalo in promet menimo, da nam mora to biti vodilo tudi v
prihodnje.

Renato ŠKERBINC - SDS
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»Je opozoril, da bo spremljal realizacijo posameznih planiranih projektov, izpostavil pa je
ureditev ceste za Kalvarijo k Brigadirju, kjer do sedaj bilo že več pozivov občanov.«
ODGOVOR:
Sektor za komunalo in promet odgovarja, da je projekt za rekonstrukcijo Trubarjeve ulice pripravljen,
prav tako je bil na seji MS sprejet Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski
program za rekonstrukcijo ceste na odseku od mestnega parka do križišča pri Gostišču Brigadir.
Mestnemu svetu bomo predlagali sprejem popravka terminskega plana realizacije projekta. V
letošnjem letu, odvisno od vira prihodkov, je prioriteta rekonstrukcija struge potoka in fekalne
kanalizacije ter gradnja opornih in podpornih zidov. Izvedba pločnika in rekonstrukcija vozišča, v
letu 2012, sta odvisni od višine razpoložljivih sredstev. Skladnost izvedbe del po terminskem planu je
tudi odvisna od poteka postopka oddaje javnega naročila.
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