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VPRAgAN JE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORG ANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolnislu2baza delovanje MS):
Zap. it. seie MS
Datum seie MS

Zap. gt.

a

Svetnik-ca,

25. SEJA MS MOM
16. 9. 2021

bade M–303

MAG.ZVONKOZINRAJH

Vsebina vpraganja/pobude:
Maribor je bil vedno ponosen na svoje sinove, ki so v zgodovini pustili primeren pe6at in ponesli ime

mesta in pokrajine dalee po svetu_ Nekaterim se je mesto tudi primerno zahvalilo. jih 6astilo in

postavilo spomenik ali obele2je. Tako je bilo tudi s Wilhelmom von Tegetthoffom, izjemnim vojagkim
strategom tedanjega Casa. Wilhelm, s polnim irnenom Wilhelm Joseph Franz Seraph Gabriel von
Tegetthoff, je bil rojen v Mariboru, na Stajerskem, oeetu baronu Carlu von Tegetthoffu, pehotnemu

i;astniku in mated Leopoldini, roj. Czermak. Maribor mu je postavil spomenik, ki pa je bil po 1.
svetovni vojni iz dana£njega Maistrovega trga oz. parka prenesen v muzej, kjer ge danes sameva
Prav bt bilo, da se spamin na tega velikega in pomembnega Mariboreana ne samo ohrani, temvee,

da se spomenikvme v prlmernojavno okoljemesta Maribor.

Pdlagam povzetek njegove 2ivljenjskepoti in vojagke kariere.
Spogtovanigospod 2upan. Moja pobuda gre torej v smeri, da se, sicer zgodovinsko zapisanim, a
pozabljenim osebam na6ega mesta, da primemo in zaslu2eno spogtovanje. V primeru von
Tegetthoffa, pa vsaj z vrnitvijospomenika na primeren javni kraj.
Priloga: 2ivljenjepis von Tegetthoffa

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
;t. zadeve na organu, 016
ristoinemza odgovor':
a
Organ, ki je pripravil
odgovor:

adIM

Datum priprave 5. lo. 202i
odgovora:

Mestnemu svetniku gospodu mag. Zinrajhu se zahvale

mladino smc sicer prejeli ie vet pak>udza ponovno postavitev spomenika viceadmiralu Wilhe}mu
von Tegetthoffu

Pokrajinski muzej Maribor hrani v depoju originalni kip - bisto viceadmirala, del nekdanjega
velikega spomenika, ki je nekae stal na sedarGem Maistrovemtrgu_ Zaradi velikosti in oblike
originalnega spomenika realizacija predloga o njegovi ponavni postavitvi predstavlja poseben
urbantstieniin strogkovni problem. Pristojne slu2be MOM zadevo obravnavajo in igeejo
optirnalno re§itev oziroma morebitne druge mo2nosti za postavitev obele2ja viceadmiralu
Wi\helmu von Tegetthoffu.

Sicer pa bo podlaga za pristopk pastavitvi spomenikov inobele2ijv MOM javni poziv obeanom
in ob6ankam, da oddajo predloge za postavitev spominskih obele2ij in spomenikov. Nabor
prispelih irnen prezrtih in spregtedanih Mariboreank in Mariboreanov bo pregledala in ocenila
Strokovna komisija za postavitevspomenikov in obele2ijv javnem prostoru. Komisija bo
pripraviia mnenje, na podlagi katerega bo sprejeta 2upanova odlo6itev.

. ' - Etektronsko poSto z vpraganjem/pobudo, ktjo prejmete dzSlu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi. pod
katera vodite vsebino, na katero se nanaia vpraianje/pobuda‘

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do eetrtka, 7. 10. 2021 , v fizi6ni obliki.
C)dgovor pripravil:
Daniel Sajko
Martina Kositer
,INA ,

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganie/pobuda (izDolnislu2ba za delovanie MS
25. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
16. 9. 2021
Datumseie MS
Zap. it. vpragania/pobude
Svet nik-ca

0

Tmkb+

Vsebina vpra§anja/pobude:
Ker z odgovorom MOP Ministrstva za okolje in prostor, z dne 6. 7. 2021 nisem zadovoljen, ponovno
zahtevam, se ponovno skli6e sestanek na temo odlagaligeanevarnih odpadkov. Na vpraganja, ki
sem jih zastavil, nisem prejel nikakrgnega odgovora, napisane so znane floskule, ki nimajo nobenega
konkretnega odgovora. Dopis z Ministrstva za okolje in prostor Vam prilagam v vednost.
Priloga: odgovor MOP

Odgovor (izpolni oraa n, ki PriDravliaodaovor
;t.zadeve na organu,
029-107/202T45 a
F>
ristoinemza odaovor*
odgovora:
Organ, ki je pripravil
Skupna ob6inska uprava Mariboi
odgovor:
Skupna slu2ba varstva okolja
Mestna obeina Maribor se zaveda problematike zaprtega odlagali§6a nevarnih odpadkov
Metava. Na odprta vpraganja okrog odlagaligea je MOM ie ve6krat opozorila pristojno
ministrstvo, ob njihovem delovnem obisku v Mariboru pa so se vedno opravilt ge terenski ogledi,

tudi ob prisotnosti predstavnikov KS Maleenik-Ruper6e.

Tudi MOM in JP Snaga, kot upravljalecobmo6ja, sta se seznanila z zadnjim dopisom ministrstva,
ki vsebuje zgolj dejstva o izvajanju upravljanja odlagali96a Metava skladno z zakonodajo. Ne
nakazujejo pa nobene ustrezne trajne regitve.

Ker so vsa zaprta odlagali96aodpadkov (Metava, Pobre2jein Dogoge) glede upravljanjain
strogkov le-tega v breme JP Snaga, sta se MOM in JP v tem trenutku lotili regevanja
problematike skupaj z drugimi ob6inami, ki so prav tako prispevale k odlaganju odpadkov na teh
odlagali96ih. JP je ie pozvalo druge obeine k sodelovanju in iskanju trajnih regitev.

Na MOM se bodo odprta vpraganja v povezavi z zaprtimodlagali96emMetava obravnavatana
prihodnjem razvojno strategkem svetu, ki ga sklicuje 2upan. S sodelovanjem veeih ob6inskih
slu2b, prav tako tudi JP Snage, se bo pripravil naert aktivnosti, ki so potrebne, da se zadeva
zaene regevati. O napredku bomo sproti obve96ali tudi vodstvo KS Male6nik-Ruper6e.

’ - Elektronsko po§to z vpra§anjem/pobudo,ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpra§anje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6etrtka, 7. 10. 2021, v fizieni obliki.

Odgovor pripravila:
Skupna sl ba varstva okolja
Skupna ob Fnska uprava Maribor
Cvetka Sl
lvodja slu2be

l

kjpripravlja odgovor:
i IAke

C KVAS

r6rave Maribor
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VPRAiAN JE OZIROMA POBUDASVETNICE-KA MESTNEOBeINE MARIBOR TER ODGOVOR
ORGANA MESTNE UPRAVE
Vnra§a !/oobuda polni slu2ba za delovanie MS
25. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
Datum seie MS
16. 9. 2021
o
gmo
Zap. it pragania/l obude
Svetnik-ca
IGOR JURlgl

Vsebina vpra§anja/pobude:
POBUDA gT. 305 - Igor JURlgli;
Pobuda za tektonski premik na podro6jutrajnostnemobilnosti
V Stranki mladih– Zeleni Ewope se zavedamo pomena trajnostnemobilnosti,katere klju6enelen predstavlja
ueinkovitjavnipotnigkipromet
V mestih, kjer prebivalci opugeajouporabo avtomobilain se poslu2ujejojavnega prevoza so doloeenedele
mesta zaprli za promet z izjemojavnega potnigkega prometa. Tako javni potnigkiprornetne pomeni le bolj
trajnostne regitve, ampak tudi hitrejgo in zanesljivejgo prometno povezavo

Zaradi zaprtja Koro§ke ceste z Glavnim trgom so se spremenile tudi linijernestnega avtobusnega prometa, ki
vodijo po istih prometnih povezavah, po katerih poteka tudi promet ostalih motornih vozil.
Na tak na6in je javnt potnigki promet izjemno neprivla6en, saj lahko v primeru uporabe osebnega vozila dnevno
preverimo (na primer na google maps) kakgna gne6a nas eaka na poti do slu2be ali drugih opravkov in imamo
mo2nost izbrati alternativno pot. Na drugi strani je mestni avtobus »obsojen< na za6rtano pot, ne glede na

gneeoali zastoje.
Prav zaradi tega so s ciljem pribli2anjajavnega prevoza v Gradcu, Zagrebu, Ljubljaniin vseh ostalthmestih

javnemu prevozu namenili tudi tiste ceste in trge, ki so za osebna vozila zaprti. V vseh primerihgre za osreje
mesta, kot so Jakominiplatz, Trg Bana Jela6i6a ali Slovenska cesta.
Ob vsern zapisanem zato dajem pobudo,da MOM v sodelovanjus podjetjemMARPROM pripravioptimizacijo
voznih redov z uporabo prometnihpovr§in, k-1so sicer zaprte za promet, za potrebe javnega potnigkega
prometa in sicer izklju6no z avtobusi elektri6ni pogon, do zadostnega gtevila le-teh pa izjemoma na plinski
pogon z namenom, da javni potnigkipromet pribli2amo prebivalcem, saj ne bo le najbolj trajnostna, ampak
lahko postane tudi najhitrejga oblika prevoza.

Odaovor DOlni organ, ki pripravlia odqovo
0130-161/202m
zadeve na organu
pristoinemza odaovor*
UKPP
Organ, ki je pripraa

a

odgovora

odgovor:

Mestna obeina Maribor bo v 2eljipo optimizaciji javnega potni§kega prometa ge v tem letu
naroeila obse2no gtudijo prenove linij JMPP, katere cilj bo ravno ta,ki ga navajate, torej dati
odgovor kako javni promet pribli2atiuporabnikom, obeanom, turistom, ter s tem spremeniti
otovalne navade tako megeanov, kot vseh ostalih uporabnikov mestnega prometa
tudija bo osnova za zaeetek obse2ne prenove koncepta linij, uvedbe okolju prijaznej§ih oblik
JMPP, ter drugih ekonomskih ueinkov prenove JMPP

g

Odgovor pripravil-a
Aleg KFINC, univ.dipl.ini.prom

Podpis vodjd'kiii::’t

;;£&ljP

odgovor:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNEOBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Za it. seie MS
25. SEJA MS MOM
16. 9. 2021
Datumseie MS
a
Svetnik-ca
IVAN CELCER

Vsebina vpraSanja/pobude:
Spogtovani g. 2upan, v Kr6evinski ulici so ponovno zaprli stopnigee, ki smo ga v easu 2upana

Figtravca posku§ali ohraniti odprtega zaradi nepotrebnegaobhoda starejgih obeanov in
goloobveznih otrok do Tomgieevega drevoreda. Namesto zaprtja zaradi dotrajanosti so bile
demontirane granitne obloge v upanju, da se bo v naslednjih letih nagel denar za obnovo. Po desetih
letih je stopnigee v istem stanju in zaradi nevarnosti za peAce so ga zaprli. Krajani Kr6evine, ulice

Pod vinogradi, Ko§a§kega dola vse do Tom§i6evega drevoreda nimajo v bli2ininiti ene trgovine,
najveeja te2ava pa je, da morajo starejgi in otroci obhoditi500 m nadhoda. Zato imam predlog, da
se namesto stopni96a naredi dvigalo, tako bodo starejgi ob6ani la2je dostopali do nujnih slu2b in

najbli2jihtrgovin,otrokompa se bo skraj§alapot do Mole.Verjamem,da se bo to zgodilov
naslednjem letu. Prosim za pisni odgovor.

Odqovor

polni organ, ki pripravlia odqovor
t. aeve na organu,
pristoinemza odqovor* 01003-1/2019-221

Datumpriprave
odgovora

Organ, ki je pripravil

odaovor
UKPP
Glestvo,
da je celoten Kreevinski nadvoz s stopnicami v slabem stanju, je DARS
kot upravljavec nadvoza, pristopil k izdelavi projektnedokumentacije za sanacijo le-tega
V teku je postopek javnega naroeila za izbiro izvajalca za izdelavo projektov. Podpis
pogodbe bo predvidoma v za6etku novembra 2021
Mestna ob6ina Maribor bo v sklopu te obnove morala zamenjati dotrajane dilatacije in
voziS6no konstrukcijo, prav tako se bo tudi ugotoviloali so stopnice ge primerne za
obnovo. Ko bo znano vee o stanju stopnic ali so Se primerneza obnovo alijih je potrebno
poru§iti, bo MOM sprejela odlo6itev in preueila mo2nost postavitve dvigala
Odgovor pripravil:
Tomislav Reberr\ik
Strokovni sodelavec

r ,i

Suzana
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolnislu2ba za delovanjeMS):
25. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
Datum seie MS
a
Svetnik-ca

16. 09. 2021

VLADIMIRA COKOJA

Vsebina vpraSanja/pobude:
Za izgradnjo 4. b etape ceste Maleenik – Tr6ova je bil na javnem razpisu izbran izvajalec Nigrad d.d. ,
prav tako je z izvajalcem 2e sklenjena tn podpisana pogodba za izvedbo deI, zato dajem pobudo,
oz. apel izvajalcu, da se dim prej pri6ne z deli na omenjeni relaciji, saj se bli2a jesensko obdobje in

eventualne slabge vremenske razmere, v6asih neprimerneza zaprtje ceste in potrebe obvoz za
udele2ence v prometu, tudi golski avtobus.
Hkrati se v imenu krajanov, u6encev OS in nage svetni§ke skupine iskreno zahvaljujem 2upanu,
pod2upanu in pristojnim iz MU tervsem ostalim svetnikom, ki so ob sprejemu prora6una podprli nago
pobudo za realizacijo oz. izgradnjo postajali96a pri OS Male6nik v tako kratkem 6asu, eeprav so na
ta problem krajani opozarjali ie 15 let, saj §ele sedaj lahko dejansko otroci varno vstopajo in izstopajo
na golski avtobus

Seveda pa bomo veseli tudi nadaljevanja izgradnje celotnega projekta, torej obraeali96a in
parktrigea, kot ste zagotovili, sama pa vas bom na kakgni izmed prihodnjih sej spet spornnila.
Prosim za pisni odgovor. Hvala

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

019-218
1Datum priprave 130.09.2021
ristoinem za odgovor*: 1
1 odgovora:
OrgarmmaTr
alo, promet in prostor
odqovor
Sekunalo
in pomet, kot strokovna slu2ba Mestne obeine Maribor podaja odgovor kot
sledi

Ba

Najprej se zahvaljujemo za pobudo.
Gre za izvedbo IVc etape. Z izbranim izvajalcem (Nigrad d.o.o.) smo dne 16.09.2021 opravili
uvedbo v delo in mu za pri6etek pogodbenih del predali vso potrebno projektnodokumentacijo.
lzvajalec je takoj pristopilk izdelavi potrebnih elaboratov (za pridobitevsoglasja za postavitev
cestnih zapor). Prav tako je pristopil k naroeilu potrebnega materiala (kanalizacijskih cevi za

komunalnoodpadno vodo in padavinsko odpadno vodo). Z deli bo pri6eltakoj, ko bodo

zagotovljeni zgoraj navedeni pogoji za izvedbo del.

Na UKPP pripravljamo razpls za naroeilo projektne dokumentacije za II fazo projekta Ureditev
cesti96a z opornimi zidovi in plo6nika ob JP 74468 od OS Maleenik in ureditev kro2i§6a v kr12i96u
z JP 744701 – pred 2upnigeem Male6nik , ter ureditvijo trga pred cerkvijo.

- Elektronsko pogto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrniteSlu2bi za delovanje mestnega sveta do eetrtka, 7. 10. 2021, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil:
Bogtjar\gTUH EC

Podpis vo'
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vnra6anje/pobuda
7;

3 t H= Inn
iCr M S

Datum seje MS

polni slu2ba za delovanieMS
25PS EJ A MS M0 M
16. 9. 2021

2a it. vpragania/oobude
Svetnik-ca

S

MIHARECEK

Vsebina vpra§anja/pobude:
Na vas se obraeam kat eden izrrledtreh predstavnikovstargev v svetu zavoda Vrtec Pobre2je, ki
ima 7 enot in 38 oddelkov, s eirnerje eden najveejihvrtcev v regiji. Zaradi zagotavljanjavarnosti
obstojeeih otrok in prostora za otroke, ki jih trenutnovarstwazaradi prostorske stiske rte momma
zagotaviti, sma skupaj z MOM pri$topilik projektu rekonstrukcije in dograditve enote Brezje.
Predrnetni projekt, ki je bit izdelan in ocenjen ie pred skoraj dvema letoma. je gel v javno naro6ilo
MOM najprej spomladi, pri eerner so bila zagotovtjenasredstva 855 tisoe EUR, medtem ko so vse
izmed §tirih pri$pelih ponudb presegale to vredno st za 50% in vet. MOM je obvestil upravo vrtca, da

bo zagotovil dodatna sredstva in je razpis ponoviI(rok je bil 09. 08.). v ponovljenempostopku sta

pri$peli dvc ponudbi, najcenejga je zna§ala nekaj mary kat 1.1 mio s strani Lumarja. veeraj je upravo
vrtca pod2upanja lskra obvestila, da je razpis zaklju6en z neizbiro in da bo morda ponovtjen
naslednje leto. $kratka vrtca oz. prizidka ne bo. Dajem pobudo, da se ta denar najde, tako kot ste
ga nagli za bN 6ez reko Dravo in prosim, da je to prednostno.

OdI a vor

)olni Ol Ian, ki pripravlja odgovor]
029-86/2021
it. zadeve ria organu,
lristoinem za odaovor*:
Organ, ki je pr+praW
SRPI-PP,
odgovor:
1:

Lm

-J;vno nammJektno

Datum priprave 28.9.2021

odgovora:

dokllmmo a–o'Yil–cMM£BTim

Brezje se Je prieelov mesecu avgustu 2020. Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI)
smc prejell v pogodbenem roku v marcu 2021. nato smo v aprilu 2021 pridobiligradbeno
dovoljenje V aprilu 2021 sma objavili Javno naroeilo za lzvedbo in 12 5.2021 sma po zakljueenl
objavi preleli 3 ponudbe, ki so presegale zagotovljena sredstva za 10-22% Pogajanj se nihee
od ponudnikov nl udele2il. zato smo 14.6.2021 objavili Odlo6ltev o neoddajl javnega naro6 tIa
Nato smo zagotovili dodatna sredstva in ponovno objavlli javno naroeilo 16.7 2021, tokrat smo
9.8.2021 prejelisamo 2 ponudbi irl prt vsebinskem pregledu ponudb ugotovtli da je
dokurnentacijav zvezi z oddajojavnega naroella oz. v njeJ vsebovani poplsl del pripravbJenana
neustrezen nadirI. Pri pregledu ponudb je naro6nik ugotovil. da je naroenik ob pripravl popisov
del. iz teh pornotomaodstranll postavko za n8bavo in monta20 zunanjega kombiniranega
igrala, Slednje pa pomeni, da popisi del. na podlagi katenh sta ponudnika oddala svoJe
ponudbe, niso ustrezni. saj ne odra2aJO naroenikovihdejanskih patreb. Dne 28 9.2021 bo
od+oeitevo neoddajijavnega naroeila pravnomoena. kar pomeni, da bomo lahko prl6ells

ponovnfrn po$topkom Javnega naroeljla Meninlo da bI do konca leta 2021 lahko ob ustreznih
ponudbah uspegno zakIJue;IIIjavno naroelilo

. ' - Elektronsko po§to z vpraSanjem/pobudo, ki jo prejrnetelz Slu2be za delovanje mestnega $vetashranite v zadevi, pod
kat8ro vodRevsebino, na katera se nanaBa vpraganje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluibi za delovanje mestnega $veta do eetrtka, 7. lO, 2021, v fizieni obtiki.

Odgovor pripravil-a
Maga Dragorajac, SRPI-PP
hMpis vodje orgi la, ki pripravljaodgovor:
Mag. Barbar4 MikugMauidovgek
Vod ;RPI-PP
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
25. SEJA MS MOM
Datum seie MS
16. 9. 2021

o

Zap. it. vpragania/oobude

nJgG

Svetnik-ca

gm

Vsebina vpraSanja/pobude:
V luei sprejete novele Zakona o pravilihcestnega prometa (ZPrCP), ki prinaga novost zavijanja v
desno pri rdeei lu6i na semaforju, se je MO Maribor odlo6ilanamestitivertikalno prometno
signalizacijo 2444 “vo2nja desno ob rde6i lu6ina semaforju” na 5 razlienihlokacijah.
V Listi kolesarjev in pegcev ugotavljamo,da so postavljene table na vseh 5 kri2i96ihv nasprotju z
kriteriji za dolo6itev kri2ige, kjer se lahko dovoli zavijanje v desno ob rde6i luei. Ti kriteriji so bili javno

objavljenina uradni spletnistrani Ministrstvaza infrastrukturo,dne 19. 8. 2021. Kriterijimed drugim
navajajo, da se (i) kri2i96as takgno signalizacijo ne smejo nahajati na golskihpoteh, (ii) kjer so
prisotni udele2enci z omejeno mobilnostjo (taktilne oznake, zvo6ni signali za slepe in slabovidne)

prav tako se morejo (iii) upogtevatitudi posebnosti, kot so kratki intervatirde6e luei, kapacitetna
preobremenjenost pasov, posebna faza za leve zavijalce na nasprotni strani, geometrija kri2i6ea,
posebna faza za pe6ce in kotesarje ter omejitev hitrosti do 50 km/h.
V Listi kolesarjev in pegeev zato dajemo pobudo, da se omenjeniznaki nemudoma odstranijo na
vseh lokacijah in se za morebitno narnestitev novihznakov dosledno upo§teva kriterije, ki jih je izdalo
ministrstvo
Vir: https://www.gov. si/novice/202 1-08-19-postavitev-prvega-prometneqa-znaka-za-zavijanje-vdesno-ob-rdeci-luci-na-semaforju/

Odgovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor
it. aeve na organu,
ristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-1/2019-225

UKPP

m

UKPP je preveril pri pristojnem ministrstvu navedbe v zvezi z objavo kriterijev na njihovi spletni
strani. glo je za objavo sporoeila o prvi postavitvi takgnega znaka in ne za objavo kriterijev, ki
bi jih morali upravljalci cest upogtevat. V veljavnem Zakonu o cestah, Zakonu o pravilih cestnega
prorneta in v pravilniku o prornetni signalizaciji ni posebnih kriterijevpri postavitvi dodatnega
znaka za zavijane v desno pri rde6i luei, ampak si kriterije upravljalec dolo6i sam. Ne glede na
to pa so ti robni pogoji, ki jih ima upravljalec dr2avnih cest, bili upogtevaniv najve6ji meri tudi
na ob6inskih cestah.

Lokacije postavitve prometne signalizacije na kri2igeih,kjer je skladno z veljavno zakonodajo
mo2no ne pa nujno zavijanje desno ob rde6i lu6i smo na Uradu za komunalo, promet in prostor
izbrali skladno s kriteriii, ki pa niso zavezuio6i in sicer

e

Kri2igeeUlice heroja Staneta in Razlagove ulice je kri2igde,ki je pregledno glede na
predpisano hitrost v tem obmo6ju ( cona 30 ). Na Ulici heroja Staneta je samostojni pas
za zavijanje desno, kar je prednost kri2igea. Res je, da je na navedenem kri2i96unekoliko

yet pegcev vendar na potezi sever jug, na potezi vzhod zahod je pegcev marU.
Monitoringni pokazal pretiranihodstopanj. Vozniki so spremembo dobro sprejeli
e

e

e

e

Krmiljenjeje dvo-fazno brez posebnihfaz izklju6noza peace oz. kolesarje.
Kri2igde Krekove Strossmayerjeve uIice je pregledno, vozila imajo dovolj mesta za
6akanje pred vstopom v kri2igee,omejitev je 30 km/h ( Krekova ) – 50 km/h (
Strossmayerjeva ). Pegcev na navedeni lokacijije malo. Krmiljenjeje dvo-fazno brez
posek>nih
faz izklju6noza peace oz. kolesarje.
Kri2igee Slovenska Strossmayerjeva ulica je prav tako preglednost zagotovljena,
omejitvehitrostiustrezajo wkriterijem<.Edina slabost je, da je desni pas namenjen tudi
za vo2njonaravnost. Pegcev je malo, vo2nja kolesarjev ni ovirana. Krmiljenjeje dvofazno brez posebnih faz izkljuenoza peAce oz. kolesarje.
Kri2igeegentiljske gubi6eve ulice je pregiedno. iz leve strani ni prometa, sai gre za T
kri2i96e,pegcev je zanemarljivomalo, hitrost je 50 km/h. Krmiljenjeje dvo-fazno brez
posebnihfaz izklju6noza pe§ce oz. kolesarje.
Kri2igeePuhove in Vzhodne ( priavtoodpadu Pintarie) je prav tako pregledno.Prometa
iz leve strani ni pegcev in kolesarjevje zanemarljivomalo. Omejitvehitrostiso ustrezne.
Krmiljenjeje dvo-fazno brez posebnihfaz izklju6noza peAce oz. kolesarje.

Po pregteduporo6ila, ki ga je pripravilaSrednja prometna gola ugotavljamopredvsem nestrpnost
voznikov, ki izra2ajoto na naein, da uporabljajozvoene signale. V povpreejupa je anketa oz.
monitoring pokazal, da pribli2nopolovica voznikov razume zadevo.

Smatramo, da so navedena kri2i96a,ki so bilaizbrana za postavitevtabelzavijanja pri rdeei lu6i
po vedni ustrezna. Povedati pa je potrebno,da gre za t.i. poskusno delovanje,ki se pa lahko
tudi spremeni. Prav tako bomo v Uradu za komunalo promet in prostor poiskali ge kak§no
kri2igee,ki bo ustrezano tn s tem prtpomoglik veeji preto6nostiprometaskozt semaforizirana
kri2igea

. - - Elektronskopoito z vpra$anjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanjemestnegasveta shranitev zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do Cetrtka, 7. 10. 2021, v fizi6ni obliki.
ti

Odgovor pripravil-a:
Urog KOSI uni.dipl.ekon;dipl.ini.prom.
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
)
25. SEJA MS MOM
16. 9. 2021
e
0
r
Svetnik-ca
STOJAN AUER

Vsebina vpraSanja/pobude:

(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Z veseljem sem poslu§al danagnji uvod za danagnjo prvo sejo po po6itnicah,kako vse cveti, kako
vse raste, kako je vse lepo in fajn. Jaz prihajam s Tezna, mi na Teznu nimamo takgnega obeutka.
Jaz verjamem, da nag gospod 2upan, ko se zve6er sprehodi po centru mesta, recimo konkretno
okrog svojih nepremienin, vidi, da se res dogaja. Pri nas na Teznem je edina cesta, ki smo jo imeli
letos v proraeunu zdaj izpadla. Podobno je na Pobre2ju. To bom povedal ge pri prora6unski postavki.
Ampak, kaj ho6em red? Pobuda, ki jo dajem – seveda, de govorimo samo o eni smeri, kako je vse
fajn in vse lepo in ee ne poznamo tudi razmigljanj drugih, potem paC ljudje presojajo samo eno stvar.

Mi imamo ob6inskoglasilo, ki je namenjenovsem. Financirase iz denarjavseh in bi po tej logiki

moralo bititransparentno z mislimi in tezami vseh. Moj predlog danes je, da koneno prepoznate to,
da je demokrati6nostna prvem mestu, da ne moremo govoritisamo o vagihrazmigljanjih,ampak da
je fajn ee sligimo ie drugo plat in da namenite v tem ob6inskem glasilu 10% opoziciji. Ali pa vsaj 2
strani, kar vas ne bo niC stalo in bi bilo, da lahko predstavimo tudi drugo plat medalje, ne pa da
bobnate samo kar pad vi 2elite sligati, konkretno to kar ste danes povedali. Jaz pa ge vedno reeem,
de bi govoril o Teznem, leta in leta smo si prizadevali, ie na za6etku vagega mandata smo govorili
o prepotrebnem Zdravstvenem domu, zdaj se to vee ne govori, zdaj je boy potrebna brv eez Dravo.
Da skraj§am, da ne boste rekli, da sem politieen,ali se strinjate s tem, da je pogteno in demokrati6no,
gospod 2upan,da zagotovite2 ali3 straniopozicijiv obeinskemglasilu,ki ga financiramovsi? Hvala.

Odgovor (izpolni organ ki pripravljaodgovor
-t.zadeve na organu
pristoinemza odaovor*
Organ, ki je pripravil
Slu2ba za delovanje mestnega sveta
povzetodgovor,pod na sell
odgovor:
Odqovor 2upana, Aleksandra Sage

12.10.2021

-NOVleA

Najprej, g. Auer, kot dan odbora za evropskezadeve, da je zadeva financiranaiz celostnih

teritorialnih nalo2b, zdravstveni dom pa iz denarja za zdravstvo. Zdravstveni dom na Teznu bo
In bomo za6eli vsaj s pripravljalnimi deli Be v tem mandatu in bo ge ena stvar, ki je stara 20 let

regena v 4 letihkot mnoge izmed teh. oudi pa me, glede glasila, glede na to, da ste verjetno
pogre§ali kakgno mojo sliko noter, ker je niste mogli najti, da te ideje niste imeli takrat ko ste Be
biliv koaliciji, da bi opoziciji dali kaj. Ampak takrat ste vedeli to kar vemo vsi drugi, da to ni glasilo
ne 2upanovo, ne koaliciie, ampak ie to alasilo Mestne ob6ine Maribor, torei vseh nas in tam se

ne delimo in se ne bomo delili, dokler bom jaz tukaj. In to glasilo samo preberem. ko ga dobim
tako kot vi, v pogtni nabiralnik. Tako da ne borne dajali nobenemu nie, ker imamo vsi vse ie
sedaj
- - Elektronskopogtoz vpraganjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanjemestnegasveta shranitev zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpra§anje/pobuda.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra$anje/pobuda (izgolni slu2ba za delovanje MS)
25. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
16. 9. 2021
Datumseie MS

o

Zap. it. vpragania/pobude
Svetnik-ca

sm3

J

a

Vsebina vpra§anja/pobude:
Spogtovani g. 2upan. Na opozorilo sokrajanov Radvanja dajem pobudo, da se v najkrajgem easu
uredijo na novo postavljena korita pri biv§i Pohorki. Nigrad je ie pred 6asom na tej spnhajalni poti
do spodnje postaje Vzpenjaee

postavil tri nova korita, ki pa jih krasi nedostojno tiho2itje p}evela.

Mnogokrat na sprehodu sre6am tujce, ki se 6udijo dekoraciji v koritih. Upam, da bodo pristojne
slu2be na§la sredstva za primerno zasaditev in potrebno zemljo.

Odaovor (izpolniorgan ki pripravljaodgovor
a

ristoinemza odgovor*
Organ, ki je pripravil
odqovor

Datum priprave
odqovo ra

Urad za komunalo, promet in prostor

Spo

Predmetna korita so bila za6asno odstranjena zaradi nujnih tehni6nih potreb na drugi
lokaciji
Zadeva se je ponovno vzpostavila v prvotno stanje ter soeasno poenotila z tremi
enakimi ter veejimi koriti, ki sedaj prepre6ujejovoinjo po pe§poti.
Sama vegetacija v koritih bo predvidoma ustrezno urejena v mesecu oktobru z
ustreznimi grmovnicami.

S spo§tovanjem
>

katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpra§anje/pobuda

za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do eetrtka, 7. 10. 2021, v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil:
BogtjanDolenc

B05TJ AN ::gil:: BBcEr:

DOLENC o;:t5u5T;:4+o;
rjo:5

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRAgAN JE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Za it. seie MS
25. SEJA MS MOM
16. 9. 2021
Datum seie MS
Zap. it. vpra§an pobude
DANIJELA gERBINEK
Svetn ik-ca:

o

in

Vsebina vpra§anja/pobude :

Svet Krajevne skupnostiBresternica – Gaj ugotavlja,da v zadnjem letu na podro6jucestne varnosti
ni bilo narejenega praktieno nie. Razen gramoziranje makadamskih cest iz strani krajevne skupnosti

in Nigrada, za ureditev gozdnih cesta pa ie vedno ni kon6an postopek javnega naroeila, kar je
absurd, saj smo ie v mesecu septembru!
Svet Krajevna skupnosti Bresternica – Gaj daje pobudo, da se za omenjeno krajevno skupnost
naredi strategkina6rt glederednega vzdr2evanjacest, saj ceste niso vee varne za udele2encev
prometu! V KS si 2elimo, da bi bile vse ceste asfaltiranein komunalne urejene kot je nekaj metrov
6ez mejo
Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
It. aeve na oMu,
Datum priprave
pristoinemza odaovor* 01 003-1/2019-223
odgovora
03.10.2021
Organ, ki je pripravil
odqovor
UKPP
V letoSnjem letu smo rekonstruirali de>
in vrednosti dobrih 45.000EUR
Pogodba za ureditev gozdnih cest je bila podpisana 20.9.2021, dela se pa izvajajo skladno
z potrjenim letnim planom
Prav tako potekajo dela rednega vzdr2eval po tedenskih in meseenih planih
Naj dodamo, da MOMskupaj s Slu2bo za Me in KS pripravlja strategijo, v kateremzbiramo
predloge KS in Me kot izhodi56a, kako v bodoee upravljati z nekategoriziranimi cestami
saj se zavedamo, da sistem, kot je, ni najboljSI. Ena od mo2nosti je, da se vzdr2evanje
nekategoriziranih cest prenese na MOM
Pripravil:

Vodja urada:
Suzana FRAS univ.clipl.g63p.ini
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
)
25. SEJA MS MOM
DatuM a
MS
16_9. 2021
Zap. it. vpragania/pobude POBUDS

G

Svetnik-ca

Vsebina vpraSanja/pobude:
MOM v letu 2021 naertuje postavitevdoprsnega kipa pisatelju,pesniku Stanku Majcnu (v parku ob
Trgu Borisa Kidri6a). Za ta namen je v prora6ununamenjenih15.000 evrov
Spragujem 2upana, ali je seznanjen, kdo je bil Stanko Majcen. Ali sta se Urad za kulturoin mladino
in strokovna komisija o pnmernosti postavitveposvetovala tudi z zgodovinsko stroko? Recimo z
Muzejem narodne osvoboditve Maribor’?Z drugimlmariborskirnizgodovinarji?Kar nekaj jih imarno.
Kolikor vern, je to sicer obieajna praksa. Zanlrna me torej, ali je postavitev spomenika enemu
vidnej§ih predstavnikov domobranstva strokovna ali politi6naodloeitevvodstva ob6ine?
Komu namree Mestna obeina Mariborpo$tavljaspom6nik? Kdo je bil Stanko Majcen?
Bil je (meddrugim): eden pomembnejgthpoliti6nihdelavcevv easu KraljevineJugoslavije, ad 1935
do italijanskeokupacije, v easu bana Natlaena,podban Dravske banovine.V dasu okupacije, cd leIa
1943 pa pozor!, pomoenik predsednika Ljubljanske pokrajine Leona Rupnika ter od 1944 njegov
namestnik!
V Levici pozivamo 2upana, da takoj odstopi od naertovane postavitve spomenika Stanku Majcnu, ne
glede na to, kako >dober« pisateljin pesnik je bil! Sredstva, ki ste jih namenilitemu po6etju.pa naj
ob6ina nameni za ok)novo Spomenika

talcev in njegove okotice ali kakgnih drugih pomnikov

okupatorskega in kolaborantskega terorja nad Mariboreani.Ali pa jih namenite kakgnim vzgojnim,
spominskirn vsebinam, ki bodo rIage otroke seznanile s tem, kaj se je v Mariboru dogajalo med drugo
svetovno vojno – koliko domoljubov je bilo

pregnanih,deportiranih,mueenih, ustreljenih– samo zato, ker so se uprlinacistom. Mariborje med
drugo svetovno vojno preve6 trpel pod §kornjem okupatorja, zato je eloveku, ki je aktivno sodeloval
z okupatorji, tistimi okupatorji, ki so se namenili Slovence izbrisati iz sveta, sprevr2eno in nedopustno
deianie

Naj samo Se da takratni mariborski gkof Toma2ie ni podpiral ustanavtjanjadomobranskih enot na
podroejumariborskegkofije.

Odaovor (izpolniorgan ki pripravliaodqovor
1
£m2
a
pristoinemza odaovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

A

Datum priprave 5. 10. 2021
odqovora

b

MOM je na pobudo mestne svetnice Barbare Glavie pnstopilak pa$tavitvispomenika pesniku
pisateljuin dramatiku Stanku Majcnu, ki velja za prvega kanoniziranegaliterarnegaklasika
roienoaa v Mariboru Strokovna komisiia 7a ornno ooblid in nrinravo mrtonia )IJnanu za

postavitev spomenikov in obeleiij v javnem prostoru v MOM je pobudo pregledala in v zvezi s
postavitvijo spomenika ni imela veejih zadr2kov, Postavitev spomenika tudi ni pwo obele2je
ustvarjalcu Stanku Majcnu; na hilo na Poljan6evi ulici, kjer je pre2ivel pozna leta in umd, je bila
leta 1988 na pobudo Drugtva slovenskih pisateljev Maribor umegeena spominska plo§ea.

Prav tako je predIagana Fokacija,na SZ robu Trga Borisa Kidriea s pogledomna Majcnovo
rojstno higo na Kersnikovi ulici, po oceni strokovnih slu2b primerna za postavitev spomenika.
Na seji z dne 28. 6. 2021 je bil spnjet sklep, da se postopek postavitve spomenika pripravi
preko javnega naro6ila vabljenim umetnikom. Po$topekjavnega naroeila ge ni v teku.

Mestna svetnica Tatjana Frange2 je izpostavNa problematienost spomenika Stanku Majcnu
zaradi njegove upravno-polttienevloge v easu okupacije. S temi vidiki se je predhodno ukvarjal
take Urad za kulturo in mladino kot tudi Strokovna komisija za oceno pobud in pripravo mnenja
2upanu za postavitevspomenikov in obele2ijv javnem prostoruv MOM, ki jo je imenoval
2upan. Prevladaloje staligee, da literarnadeta in umetnigkipomen Stanka Majcna presegajo
zadr2ke glede njegove vloge v medvojniupravi, saj nimamoinformacijo dejavnostih Stanka
Majcna, ki bi ga predstavljale kot nosilca kolaboracije, aliga povezovalez izdajstvi ali celo z

zloeinskimiaktivnostmidomobranskegareHma.

Na pobudo mestne svetnice Tatjane Frange2, ki izrecno izpostavljavlogo in delovanje Stanka
Majcna pred in med drugo svetovno vojno kot tehten razlog za zavrnitev pobude o postavitvi
spomenika, je 2upan odredil ponovnopresojo razlogov za in protipostavitvi. Urad za kulturoin
mladinoje zato povabit nekaj uglednihznanstvenikov in poznavalcevStanka Majcna ter Casa, v
katerem je ta ustvarjal in deloval, da podajo svoje ocene ali mnenja. Odzvali so se trije
zgodovinar dr, Jure Gagparie iz In§titutaza novejgo zgodovino, zgodovinar in literarnizgodovinar
ddr. Igor Grdina iz tngtttutaza kulturnozgodovino ZRC SAZU in literarnizgodovinar dr. Miran
gtuhec, redni profesor na Filozofski fakulteti UM in predsednik odbora za Glazerjeve nagrade.
Njihova strokovna mnenja po datumu prejetja prilagamo v nadaljevanju spodaj.

Prof. ddr, Igor Grdina
Zelena pot32
1000 Ljubljana

Uradu za kulturo in mladino Mestne obeine Maribor
Zadeva: strokovno mnenje o postavitvispomenika pesniku, dramatiku in pisatelju Stanku Majcnu
v Mariboru

Pesnik, pisatelj in dramatik Stanko Majcen (1888–1970)je v slovenski literarnizgodovini po
pravici zapisan kot eden osrednjih predstavnikov generacije »osemdesetletnikov< (ustvarjalcl,
rojeni med letoma 1880 in 1890; poleg njega vanjo sodijo ge Alajz Gradnik, Vladimir Levstik,
Anton Novaean in Pavel Golia), ki je ustvarjala v dialogko navdihujodemrazmerju z velikimi
modernisti (Cankar, 2upaneie. Kette, Mum). Imela je te2ko staligee, saj je ilo za razvidevanje ob

enem od vrhuncev nage knjiievnosti. Pa vendar se je profiliralatako v nadaljevalnikakor
inovatorski vlogi. To je oeitno ie na zunaj, ob poeastitvah njenih pripadnikov v poznejgih easih:
Gradnik tma spomenika v Novi Gorici in na Dobrovem, rojstnidan akademika PavIa Golie se

obele2ujekat spominski dan C)bane Trebnje, Anton Novaean ima doprsni spomenik v
Slovenskem liudskflm frIar]alieFllnnlin Vl=rlirnirI aIre+iI/iNlaDnA"-'iH'''1';
''hn1A=:: -- --:-'- : -- =

na poslopju, v katerem je bival po 2. svetovni vojni (v Celju). ie pomembnejge pa je, da so dela

nagtetihmojstrovslovenske besede ostala 2iva vrednota nage knji2evnostiin se tiskajo ge
dandanes, vee kat stoletjepotent,ko so izhajala.Alojz Gradnik in Stanko Majcen sta tudiie
dobila kritienoizdajo svojih zbranih deI, kar je vsakamur oeitnoznamenje, da sta priznana za
klasika na§e knji2evnosti.
Majcnov ustvarjalski glas je poseben: pisatelj se je zgodaj usmeril k ekspresionistienim

obzorjem, njegove pozne drame pa ie naravnavajokompas slovenske literaturek

eksistencializmu. Kot ustvarjalec je bil Majcen do sebe nenavadno strog in nepopustljiv; vrsta
njegovih dei je bila objavljena sama zaradi neutrudnih prizadevanj literarne zgodovinarke Marje
Borgnikove.nekaj pa jih je ugledaloluCsveta gele posthurnno.ee je v prvi polovici20. stoletja
veljalo,da sta vrh njegove ustvarjalnostidrama Kasija in lirika,nastala med prvo svetovno vojno,
je dandanes slika ie mnogo girgain kompteksnej§a:gre za obse2en opus, brez katerega bi bila
podoba slovenske knji2evnosti v 20. stoletjudruga6na – manj bogata –, kakor je. Bila bi brez
zgodnjih eksistencialnih titerarnihpremislekov, kakrgne sreeujemo do srede 20. stoletja nemara

samo ge v tirikiBo2a Vodu§ka

Marsikje se ben, da je bil Majcen pisatelj in polttik, To ne dai. Bil je pisatetj in uradnik, ki je

zaradi pokticnesposobnosti u2tvalvelikozaupanje nekaterihpolitikov.Kot tak je slu2bovalvse
do konca druge svetovne vojne. V slu2beni hierarhiji se je povzpe: visoko: nazadnje je vodil
administracijo Dravske banovine oziroma pokrajinsko uradnigtvo.

Vpraganje, ki se zastavlja pri njegovem polo2aju med drugo svetovno vojno. je, ali je bit ideolo§ko
blizu okupatorjem. Odgovor na to vpraSanje je negattven, saj je v tajnost} pripravil osnutek ustave
Slovenije, ki je bila za katero koli okupatorsko silo nesprejemljiva. Majcnov polo2aj je po statusu

– danes bi rekli, da je ilo za javnega uslu2benca, ki je financiran iz dr2avnega vira – precej
podoben 2upaneidevemu; zrlameniti pesnik je namree bil gledali£kiupravnik. Tudi med
okupacijo. Gradnik je bil v tem easu sodnik; Golia vsaj nekaj Casa gef ljubljanske Drame. Za
presojo Majcnove biografije gre uporabljatienaka merila kakor za pretres drugih javnih delavcev
– zlasti tistih, ki ie imajo spomenik. 2upan6ieevprimer dokazuje, da ni problern sama stu2ba,
temvee kajje kdo delal. Majcen zaradi omenjen priprave osnutka slovenske ustave gotovo ni bil
pristagokupacijskega re2ima in v njem ni imeI svoje iniciadve.2upaneieje svoj odpor do njega
izrazilv pesmih. Gradnik tudi (v Josipu Vidmarju posveeenem Spevu svobode).
Pomagajo lahko tudi mednarodne primerjave. Na Finskem imatajavne spomenike predsednika
Risto Ryti in Carl Gustaf Mannerheim. Bila sta dr2avna voditelja,ko je bila Finska med drugo
svetovno vojno zaveznica Nem6ije. Mannerheimje bil tedaj tudi vojskovodja. Ne prvi ne drugi
nista bila prista§a nacistiene miselnosb. Na (;egkem ima sedaj na svoji rojstni higi sporninsko
obele2je tretji predsednik ee§koslovagke (tj. eegko-Stovagke Druge) republike in dr2avni
predsednik v easu <;egko-moravskega protektorata Emil H6cha, ki je leta 1939 po mnenju svojih
rojakov podpisal politieno smrtno obsodbo svojemu narodu, da bi mu – zapuieenemu od vseh
zaveznikov - omogoeil fizieno pre2ivetje. H6cha je za (;ehe tragi6en lik in ne kvisling, ta vloga
pripada Emanuelu Moravcu, ki je sprejel nacionalsocialistidnom}selnost. Na Slovagkem ima
javni spomenik dr2avni predsednik (Pwe) Slovagke republikeJozef Tiso, Vsi ti ljudje so bili vigje

kot Majcenin na politienihfunkctjah.Vsi so se tudi sestaliosebno s Hitlerjem,vendar sa v
njihovih de2elah presodili, da jim gre postaviti spornenik. Stanko Majcen zagotovo ni niH od dale6
ni podoben na§tetim. Tega se je zavedala tudi ugledna literarna zgodovinarka Marja Borgnikovat

ki je bila pornembna izdajateljica del $tanka Majcna, med drugo svetovno vojno pa je bila zaradi
dela za Osvobodilno fronto aretirana in obsojena na 12 letje6e. Evidentnoje, da ta poznavalka
razmer v medvojniLjubljaniMajcna ni krivilaza nobeno zIa, kijo je kot aktivno sodelavko odpora
doletelo. Njeno zavzemanje za prezrtega pisatelja je zgled pravienega vrednatenja kulturne
Majcnove osebnosti. Mi bi ni2je od nje ne smeli – tudi ee vi£je ne moremo.

Moje mnenje je. da za postavitev spomenika Stanku Majcnu v Mariboru ne more bin zgodovinsko
utemeljenih ugovorov na nobenern podroeju njegovega delovanja. So pa razlogi za to, da se mu
spornenik postavi zaradi moei njegove literature, tako evidentnt, da bi bila krivica, de bi ga pisatelj

ge naprej ne imeI. Mislim, da je treba imeti do nekdanje stvarnosti zgodovinski odnos in jo
historizirati, ne pa posedanjati. Zavedam se, da pri nas sedaj marsikje aktualen panpolitieni
pHstop, a kEjubtemu menim, da vse Ie ni politika in da tudi politikani vse. Menim, da obstajajo
tudi bistvena predpoliHenavpraganja, ki se tudi obravnavajo in reiujejo kot taka, Vpraganje
Majcnovega mesta v slovenskizavesti je po mojem preprieanjuie takgno.
S spo§tovanjem, Igor Grdina I. r.
V Ljubljani, 18. septembra 2021

Literarnozgodovinsko mnenje o pomenu slovenskega dramatika, pisatelja in pesnika
Stanka Majcna (1888–1970)

Mnenje je napisano na 2eljo Urada za kulturo in mladino Mestne obeine Maribor ter zajema
bistvene znaeilnosti knji2evnikovegadela. Z njim utemeljujemnujnost postavitve spomenika, s
katerim 2eti Mestna ob6ina Maribor obele2iti eno zelo pomembnih slovenskih llterarnih
osebnosh, rojenihv Mariboru
Majcen je bil brez dvoma kompleksna literarna osebnost. O tem priea njegov obse2en in raznolik
knji2evniopus. Ta sega od poezije k pripovedniitvu in dramaUkiter realizira problemsko, idejno
in slogovno pe5trost.

Za zgodnjo poezijo so znaeitni:razmeroma vedro upesnjevanje razlienih osebnih razpolo2enj,
naklonjenost naravi in seveda preigravanje vee erotienih motivov (V lastovi6jem letu, Mursko
polje, Ljubig me, dekle, povej). Od tod se je njegova zreia poezija brez posebej vidnih vmesnih
stanj premaknila v obrnoeje izrazitega problematiziranja posameznikovega polo2aja, tragidnih
eksistencialnih stanj, zavedanja minljivostioziroma srnrtnosti(/z hladne zemlje prineso, Njen
grob, Caka§ me, Sma v poUu).
Prozno deb tega avtorja boy, kot je to mogo6e ugotovitiv poeziji, zaznamujejo socialna in
moralna kritika ter z njima veekrat neloeljivo povezan narodnostni vidik {Rde6a svetilka . Skok v

globoeino. Romarji, Zamorska kraljica, Novi ljudje, Kvartir if. 8). Na tem mestu je potrebno
poudariti, da se je Majcnova kratka pripovedna proza odlieno vkljueila v tiste proaese, ki so se v

slovenski knji2evnosti v prvih desettetjih 20. stol. mo6no usmerili k tematiziranju mejnih
bivanjskih sltuacij in na specifieen naein razumljene odtujenosti; oboje je prej ati slej povzroeila
1. svetovna vojna in eas neposredno po njej.
Dramatika Stanka Majcna je literarnozgodovinskogledano idejna sinteza vsega njegovega
ustvarjanja. To podroeje tudi dokazuje, da pisec nasprotij svajega Casa, eksistencialnih stisk in
dilem ni $prejemal le kot zunanjo spodbudo pisateljeskemu delu, marvee v njihovi obremenjujoei
razse2nosti, kot dinamiko, ki ga je obremenjevala kot eloveka, Snovno so nekatere drame
utemeljene v easu 1. svetovne vojne in neposredno po njej. Avtor je tu nagel dovolj vzgibov za
poglobljeno drarnatiziranje 61oveikih usod, kritiko moralno in socialno zavr2enih dejanj ter
posamenikove sprevr£enosti (Kasija , DediCI nebe£kega kraljestva, Za novi rod, Apokalipsa,
Revolucija) . Koneno rnoram opozoriH ie na pri Majcnu pravzaprav zmeraj prisotno te2njo po
6istosti, po§tenosti , socialni pravienosti in predanosti . Brez dvoma slednje povezuje s plemenitim
2rtvovanjern in odpovedovanjem v korist kolektiva (Prekop} .

Zakljueujem z naslednjim:
Stanko Majcen je pomemben slovenski pisatelj, vet razlogov je za to trditev:
1. Samosvoj literarnoumetnigkiprofil si je izoblikovalv 6asu moenih zgledov, ti so prihajali iz
slovenske modemie, kasneje od ekspresionizma in sociatnega realizma. Tu evociram, da se mu
je uspelo navezati na slovensko literarnotradicijo, denimo na lvana Cankarja, tudi na ljudsko
slovstvo, kasneje ga je iz razurnljivih razlogov prite9nil nemgki ekspresionizem ter ideje
socialnega realizrna. Zelo pomembno pri tem pa je, da je ves das uspe§no negoval lastno
literarno podobo. Njene pomembne duhovne znaeilnosti so psihologke poglobitve, moralna in
socialna kritika, etiena dda in narodnostna ideja.
2. Stanko Majcen spada med slovenske literarne klasike (8 knjig zbranega dela je uredil Goran
Schmidt)
3. Literami opus tega pisca tzra2a §irokega duha, humanistieno vizijo in globok etos.
4. Med svetovnima vojnama je bil najbolj§i slovenski dramatik, njegova dela so v tem easu tudi
bila mnogokrat uprizorjena

Spogtovani, 5 polno strokovno zavestjo in moralno odgovornostjozelo podpiram postavitev
spomenika slovenskemu pisateljuStanku Majcnu.
23. 9. 2021

Red. prof.dr. MiranStuhec

Postaviti spomenik Stanku Majcnu (1888–1970)?
V skladu s prognjo Urada za kulturo in mladino MOM podpisani podajam rnnenje gtede
postavitve spomenika Stanku Majcnu. Zaprosilo, ki je bilo tudi ustno obrazlo2eno, se glasi: >v
skladu s telefonskimpogovoromvas na Uradu za kulturoin mladinoMestne obeine Maribor
prosimo za podajo strokovnega rnnenja glede postavitve spomenika pesniku, pi$atelju in
dramatiku Stanku Majcnu. Kot sem omenil, se v delu javnosti pojavljajo pomisleki gtede
primernosti Majcnove osebnosti zaradi polo2ajev, ki jih je zaseda} za Casa druge svetovne
voJrle.«

lz zapisanega najprej skier)am, da predlagatelj postavitve spomenika svoj argument temelji na
Majcnovern literarnem opusu, oponenti pa problematizirajo zlasti njegovo pok}icno (in politieno)
biografijo. Predlagatelj zato 2eli strokovno oceno, ali je Majcnova »osebnost< >primerna<
Tovrstne strokovne ocene zgodovinopisjeseveda ne more dad, lahka (in mora!) pa jo podati

demokrati6noizvoljena oblast. Zgodovinopisje lahko pri tej adlo6itvipomaga s pojasnili o

Majcnovem delovanju in z razlago, kaj pomeni postavitev spomenika; odloeevalcem na Mestni
obdini in v mestnem svetu lahko pomaga zastaviti pravo vpraganje, ki zadeva obele2evanja.
1

Majcnova biografijaje ie dolgoznana in precej temeljita,prieemer se kakopak osredinja

na njegov literarniopus in ume§eanjav literarno-zgodovinske
tokove (od Franceta
Koblarja ie v SBL leta 1933 da Gorana Schmidta v zadnjlh desetletjih). Upravno in
politienodelo mariborskega literata, avtorja Kasije in Apokalipse, je bilo v prikazih le
obrobnega pomena, eetudi je zasedal pomernbne funkcije; med drugim je v easu
vidovdanskega parlamentarizma,pred uvedbo dikaturekralja Aleksandra Karadordeviea

leta 1929, sIu2bovalkot §ef kabinetaministraza socialoAndreja Gosada in nato

najvplivnejgega slovenskega poliHka v jugoslovanski kraljevint Ari
notranjem resorju. Majcen je bil zvest prista§ Slovenske Budske stranke in je veljaIza

Korogeevega elaveka, njegovo trdno pravno opon v tedanjem svetu administrativnega
kaosa in pravnega partikularizma. Kot »policy maker« ni bil dejaven (ta posel je tako bit
v izraziti domeni Korogca in njegovega najo2jega kroga), tudi kot tribun in agitator ne. Po

letu 1935 je postal podban Dravske banovine. V personalnem oziru je tako tvoril
hrbtenico re2irna SLS v Casu njenega zenita in vsestranskega ob[astnega rnanopota, ko
je stranka vodila vse bolj izkljueujo60 politiko. Ta se ni omejevala ie na protikomunistieno

obsesijo in antiliberalneparole, mawee se je naposled izteklav antisemitskihukrepihin

v iskanju dr2avnopravnihre£itevzgalj v okvirunacistieneganovega reda. Na bko

postavljeni ideologki podlagi so pristaii SLS po okupacijt leta 1941 zlahka zaCeli
sodelovaH z vsakokratnim okupatorjem.
Po kapitulaciji ltalije leta 1943 in nemikem prihodu v Ljubtjansko pokrajino je postalo ime

Stanka Majcna posebej aktualno. Nemci so, razmigljujoeo tem, kako upravljatiozemlje,
ugotavljali, da bi veljalo na vrh slovenske >samouprave< postaviti kakega visokega
slovenskega uradnika, tudi zato, da bi odvzeli propagande mo2nosti OF. Med kandidati
za gefa se je dvakrat omenjalo Majcna, en krat barona lvana Schweg}a z Bleda in en krat

odvetnikaJosipa Lukmana.Na koncu so se odloeiliza generalaLeva Rupnika,Majcen
pa je postal njegov namestnik (imenoval ga je Friedrich Rainer, gef civilne uprave in

visoki komisar). Njegovo delo je tudi potlej bilo podobno tistemu v Jugoslaviji; s politienimi

staligeise ni izpostavljalin ga le be2no zasledimo;skrbelje za to, da je strojneumorno
tekel naprej. V znanstvenihmonografijahin gtudijaho dombranstvunajdernonjegovo
dopise, ko je s finanenim oddelkom uprave urejal potreben denar za organizacijo znane
domobranske pri$ege aprita 1944. Po vojni se ga ni »procesuiralo«, kakor so tedaj rekli,
ni se mu sodiio na nobenem izmed procesov.
2. Biografski podatki o Stanku Majcnu precej dobro adstirajo pogted v njegovo 2ivljenje,

Nadaljnje podrobno eesanje pi6eevih ravnanj bi gotovo vodilo k novim spoznanjem,

vendar v ternelju ne bi pripomoglo k iskanju odgovora na vpraganje: AI mau

postaviti

spomenik ati ne? Odgovor na to vpraganje ne tiei v razpravljanju o Stanku Majcnu,
marvee v razpravljanjuo nas, o nagih pogledihna preteklost,o naSh vrednotah,nagem
dojemanju sedanjosti in nagih sporoeilih, ki jih 2elimoposredovati v prihodnost.
Kadar politiena oblast (ali kdor koli drug) postavi komu obeleije ali spomenik, ne
govori o tistem, ki je upodobljen na spominski plosei, ampak o sebi. In obratno,
kadar oblast (ali ljudstvo) poru§i spomenik in oskruni spaminsko plosea, spet ne
govori o tistem, ki je ovekoveeen na spomeniku, ampak o sebi {v tistem trenutku).
Spomenik pomeni kanonozacijo osebe, njeno umegeanje med nesmrtne, utrjevanje
njenega idejnega pomena. Ce postavima spornenik neki osebi, pomeni, da spomin nanjo
ni vee osebni spomin nekaj posameznikov, marvee pastane to kolektivnispomin neke
skupnosti. Pri tem se postavljalec seveda mora zavedati vseh politien ih, eloveeanskih1

simbolnih in subUlnihpomenov postavljanja spomenika. Vsakdo ima namree svoj nabor
svojih junakov, pi$cev, kulturnih delavcev, ipartnikov... , ki bi jim namenil priznanje. Koga
in eemu izbrati, ni preprosto in enoznaeno, kajti simbolno sporoeilo, ki bo s tem podano,
bo morebiH nerazumljeno, napaeno razumljeno, brez ueinka .., To ge posebej velja za
osebe in dogodke, povezane z drugo svetovno vojna. Njena politjeno-mobilizacijskamoe
ostaja nespregledljiva, spro2a javne debate in potencira politiena razhajanja. Spro2ilci, ki
so doslej vsakie znova razvnemali javnast, so bMIraznoliki jn obsegali problematiko

komemoracij, javno rabo in zlorabo simbolov,sodbe sodige, ki se9ajo v tisti eas (sodbi
gkofu Ro2manu in generalu Rupniku) in ne nazadnje postavljanje spominskih obele2ij.
Osebnega spornina in prepri6anj paC ni mogoee pnprosto preslikati na celotno skupnost.

Pri tem tudi sklicevanjena izsledke zgodovinopisjane pomaga, sai sta zgodovinain
spomin dve povsem razlieni stvari. Zgodovina je znanost, spomin in spominska
obele2ja pa emocije. Med osebnim spominom, spomeniki in zgodovino zato ntkakor ne

gre postavljati
enaeaja.Spomenikni didaktienipripomoeek
za ueenjein
spoznavanje

preteklosti,

ravno

tako

ni

prijazna

gesta,

namenjena

blagopokojnemu, morebiti prezrtemu a genialnemu pisatelju; spomenik je

sporoeilo, spomenik je politieno stali§ee!

3. V veeini polemik, ki sem jih zasledi\, je bil fokus razprave usmerjen v osebnost Stanka

Majcna in razglabljanjeo tem, ali je bil kolaborantali ne. Mo2 nedvornnoni bil del
protihitlerjevskekoaltcije in upora (niti njun simpatizer ne), na dedigeini katerih ge

zmerom temelji sodobni svet, obenem pa tudi vojni zlo6tnec ne. Ni ga rnogoee uvrstiti ne

v erni ne v beli svet, kakor ne nazadnje veeine :judi. Preteklost namree ni binarna (ernobela). V letu 1941 so sploh bill le redki dovoU FDgumni irl odloeni in sposobni dejanja
upora. Pri presoji pa je treba upoitevati, da je bil del nedemokrati6negaaparata vse od
tridesetih Iet 20. stoletjain da je slu2bovaI v vrhu zloeinskega re2ima v obdobju,ki vse
do danes vznemirja.
Toda staliseeo njegovipolitienidei, kakor zapisanozgoraj, ne bo ponudilodokonenega
odgovora na temeljnovpra§anje na§ega Casa, ki si ga je tozadevno treba zastaviti: Kaj
mestna oblast v Mariboru leta 2021 s postavitvijospomenika Stanku Majcnu sporoea
ob&nom? Oemu leta 2021 postaviti prav ta spomenik? Ali ie bolje: Komu in zakaj sploh
letos postavitispomenik?
Ko so v Puli postavilispomeniktam delujoeemupopotnemuueiteljuanglegeineJamesu
Joycu, so s tem posredovali sporo6ilo, ko so letos v srediieu Banja Luke odkrili kip
nobelovcu Petru Handkeju, seveda zaradi urnetni§kihzaslug, so v RepubltkiSrpski s tem
posredovali sporoeilo, in ko so v Trstu pred dvema letoma postavili spomentk
fa§istienemu pesniku, ki nikdar ni bil elan fa§istienestranke, D'Annunziu, spet zaradi
umetnigkihzaslug, so s tern, ial znova, poslalivznemirljivopolitienosporoeilo.
V easu izjemnezdravstvene in dru2bene krize in silnihdru2benih napetosti,ki presegajo
obieajne politiene delitve, v easu globokih preizku6enj dru2benega in politienega sistema,

ko se sooeamo z erozijozaupanja v demokrati6neinstitucijein nizko volilnoudele2bo,v

6asu okoljskekHze, v dasu obdega prezirado vseh upravnihin politienihfunkcij, si
me96ani zaslu2ijo temeljit,pretehtan in argumentiranodgovor, zakaj bo ovekoveeen prav

Stanko Majcen (cinikibodo rekli, ker smc billvet dorna in smo lahko vee brali in smc
naleteli ge na njegove knjige?!). Predvsem pa si v tem kontekstu zastu2ijopoglobljeno
javno razpravo o mestnih simbalih, identitetnthsidrih in va2nih politienihsporoe}lih
Slednja v tem easu predvsem ne smejo dodatno vznemirjati.

Jeseni 2021 ni dovoljzgolj red, da je nekdo paC bil briljantenpisatelj in si zato zaslu2i
spomenik, ostalopa ni pomembno.Spomenikje sporoeiloo nas in skupnosti,v kated
2ivirno

Maribor, 30. 9. 2021

dr. Jure Gaiparie, vi§ji znan. sod.
Ingtitutza novej§o zgodovino

Kat je razvidno lz zgoraj navedenih strokovnih mnenj osebnost $tanka Majcna in postavitev
spomenika nista $porna z vidika urnetnigke ustvarjalnosti, $pro2a pa postavitev spomenika
specifiene, na dolo6en zgodovinski eas vezane konotacije, ki problematizirajosedanjo
realizacijo. V izogib tovrstnirnzadr2kom bo MOM pristopala k postavitvi spomenikov na podlagi
javnega poziva obeanorn in obdankam, da addajo predloge za postavitev spominskih obele2ij in
spomenlkov. Nabor prispelih imen prezrtih in spregledanih Maribor6ank in Mariboreanov bo
pregledala in ocenila Strokovna komisija za postavitev spomenikov in obele2ijv javnem prostoru.
Njeno mnenje bo podlaga za odloeitev 2upana.

* - Elektronsko po§to z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pad
katero vodite v$ebino, na katero se nana5a vpra§anje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluibi za delovanje mestnega sveta do Cetrtka, 7. 10. 2021, v fizieni obliki.
Odgovor pripravili:
Mag, Klemen Brvar
Daniel Sajko
Martina Kositer
Podpis vodje organa, ki pripravljaodgovor:

MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Ulica heroja Staneta I, Sl-2CX)0 Maribor

T: +386.2.2201 CI)0, E: mestna.obcina@maribor.si
S: http://www.maribor.si

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Davena gtevilka: S1127CD590, Matiena gtevilka: 5883369

gteviIka: 0130-161/2021-27
Datum: 23.9.2021
IHlilllltllillll
tll€1Hlllllllllllillk
IIliIllliIIIIliIlltI1111111tI11
111111
III

VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KAMESTNEOBeINE MARIBORTER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganie/pobuda

DOlnislu2baza delovanieMS
25. SEJA MS MOM

Zap. it. seie MS
Datum seie MS
ZaD. it. vpragania/pobude

Svetnik-ca

16. 9. 2021

o

gn3

MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vpra§anja/pobude :
Dajem pobudo, da MOM za potrebe parkiranja na mariborski tr2niciomogo6i brezplaeno parkiranje
za obdobje 30 min, kot je to v Mariboru izjemoma ie omogo6eno na posameznih mestih. Ker 2elimo
izboljgati utrip mesta tudi na obmo6ju tr2nice, ker podpiramo samooskrbo s kmetijskimi pridelki in
ker 2elimo priti naproti ob6anom, ki imajo ni2je dohodke in pokojnine menim, da je predlog na mestu
in je potrebno tudi na tem obmo6ju za navedene potrebe, parkiranje za doloeen eas omogoeiti
brezpla6no (za hitre opravke na tr2nici).

* - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo.ki jo prejmete lz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranitev zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana£a vpraSanje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6etnka, 7. 10. 2021, v fizieni obliki.
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