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SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: PRORAČUN MO MARIBOR ZA LETI 2017 IN 2018 V 

ODNOSU DO KAS MALEČNIK-RUPERČE - predlog sklepov  
  
GRADIVO PRIPRAVIL: Drago PEKLAR, predsednik komisije za komunalne zadeve  
  
GRADIVO PREDLAGA: Drago PEKLAR, predsednik komisije za komunalne zadeve 
  
POROČEVALEC: Drago PEKLAR, predsednik komisije za komunalne zadeve  
  
PREDLOG SKLEPOV: 1. Svet krajevne skupnosti zahteva, da vodstvo MOM v proračun 

za leto 2017 vnese 35.000€ za izdelavo gradbene 
dokumentacije za objekt Center Malečnik. 

2. Svet krajevne skupnosti zahteva, da vodstvo MO Maribor v 
proračun 2017 vnese finančne postavke za prioritete, ki so 
bile pisno podane na MO Maribor z dopisom št. 01100-
98/2016-1, 22. 6. 2016. 

 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
1. Na 11. Seji predsednikov svetov MČ in  KS, ki je bil 1. 2. 2017, na MOM je bil predstavljen proračun 

MOM za leti 2017 in 2018. V nadaljevanju pa smo lahko posamezniki podali svoje pripombe na 
proračun. Večina predstavnikov MČ in KS se je pozitivno odzvala na razporejena finančna sredstva, 
kot smo jih v ožjih delih občine tudi predstavili. Tako je tudi za našo KS, saj so praviloma vse 
upoštevali. Slabo je to, da v letu 2017 in 2018 nimamo niti evra predvidenega za pridobitev 
dokumentacije za izgradnjo objekta »Center Malečnika«, čeprav smo v letu 2015 in 2016 imeli 
predvidenih v proračunu 35.000€, to so nam sedaj odvzeli, tako da nam ostane samo denar, ki ga 
dobimo od najemnin in je namenjen vzdrževanju objektov v lasti KS. Od MOM moramo zahtevati, 
da nam v proračunu zagotovijo nazaj 35.000€ za pridobitev gradbene dokumentacije za objekt 
»Center Malečnika« in da se pričnejo aktivnosti tudi izvajati. Prav tako je ugotovljeno, kar sem tudi 
izpostavil, da niti v eni črki niso upoštevali našega plana komunalnih aktivnosti v letih 2017 in 2018, 
niti prioritet niti rednega plana, čeprav je komunalno stanje na našem območju katastrofalno. Da je 
temu dejansko tako, dovolj nazorno kaže tudi predlog plana investicij in investicijskega vzdrževanja 
v letu 2017 in 2018, ki ga je izdelal Urad za komunalo in promet. V teh dokumentih je veliko postavk, 
pa v niti eni postavki ni omenjena realizacija kakšnega našega predloga na področju komunale. Res 
pa je, da je omenjena in predvidena finančna sredstva za popravilo Malečniškega mostu, za 
katerega je v letu 2017 in v letu 2018 namenjeno po 450.000€ in v letu 2018 75.000€ za 
rekonstrukcijo RC 709. Na seji sem izpostavil tudi neplaniranje prenosa zemljišč v postavkah 
ravnanja z zemljišči, za katere smo pridobili izjave. Nakup zemljišča za širitev pokopališča. Skratka 
menim, da vodstvo MO Maribor mora v proračunu upoštevati naše prioritete in s tem narediti več 
tudi za ljudi na obronkih mesta Maribor in tisto, kar je za posamezen kraj potreben. Pred prvim 
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branjem je vodstvo MOM seznanilo svetnike, da so upoštevali nekatere predloge opozicije, med 
drugim tudi zagotovitev denarja za obnovo ceste v Trčovo. Naše sedanje aktivnosti so očitno tako 
padle na plodna tla in smo z našimi aktivnostmi do MOM in v sodelovanju z svetniškimi skupinami 
v Mestnem svetu dosegli žel eno, kar se tiče ceste v Trčovi. Prvo branje je tako opravljeno, pripravlja 
se drugo branje in je potrebno opozoriti MO Maribor, da nas bolj upošteva. Zato predlagam sklepa 

 


