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IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ 
11. seje mestnega sveta, 20. januar 2020 

 
 
 
Podane so bila naslednje POBUDE: 
 
 

POBUDA ŠT. 151 – Igor JURIŠIČ 
»Skrb za prostoživeče ptice na Dravi« 
Na reki Dravi živi več kot 90 vrst ptic in moramo se zavedati, da se predvsem z iztrebki prenašajo različne 
bolezni, ki se lahko prenesejo na hišne ljubljenčke in tudi na človeka. Na Lentu je pločnik prekrit z iztrebki 
labodov in rac in večina teh bolezni se prenaša z okuženim urinom in blatom.  Leta 2017 je bil odkrit nov 
podtip virusa H5N5 (ptičja gripa) v bližini Brežic, vzdolž reke Krke. Odkrili so ga pri 3 poginulih labodih.  
Z vidika varnosti kot tudi okoljske urejenosti potrebujemo v Mariboru nadzor in pomoč pri čiščenju 
iztrebkov perjadi in prav tako potrebujemo ljudi, ki se bodo ob prijavi, ko je labod ali kakšna druga ptica v 
stiski, odzvali takoj in zadevo uredili. Na žalost se gasilci pogosto ne odzovejo ali pa pridejo prepozno. Na 
Lentu, nasproti kopališča Pristan, je del pločnika in betonski del, ki sega v reko Dravo zmerom prekrit z 
iztrebki in urinom omenjenih ptic, predvsem labodov. V prvi vrsti je treba pomisliti na možnost prenosa 
raznih bolezni, ki se v glavnem prenašajo s ptičjimi iztrebki. Kot drugo pa je Lent skozi vso leto tudi 
turistično zelo obiskan in takšna podoba meče slabo luč na Maribor.  Ta del sprehajalne poti ob Dravi je 
treba počistiti z visokotlačnim čistilcem in redno skrbeti za odstranjevanje iztrebkov, kar trenutno na lastne 
stroške izvaja Združenje varnih hiš Nova Slovenije. 
Ugotavljamo, da se omenjeno društvo že leta ukvarja z reševanjem labodov in ostalih ptic ob reki Dravi in se 
odzove na prijave mimoidočih v različnih primerih. Za reševanje tega perečega problema nima ne finančne 
niti kakšne koli druge pomoči. Predsednik združenja varnih hiš Nova Slovenije, Aleksander Kamenik je imel 
pred leti dovoljenje za privez lastnega čolna na priveznem mestu ob Dravski vili.  Društvu je uporaba čolna 
občutno olajšala delo.  V primeru sodelovanja je čoln tudi v prihodnje na voljo za uporabo, saj bo tudi v 
prihodnje nekdo moral poskrbeti za prostoživeče živali ob Dravi in tudi redno skrbeti za čistočo na 
omenjenih mestih. 
Do sedaj je združenje varnih hiš Nova Slovenije poškodovane labode vozijo na Muto in to na lastne stroške. 
Gospod Zlatko Golob iz azila za prostoživeče živali pravi, da tudi on velikokrat poravna stroške zdravljenja in 
prevoza vendar postaja to vse večji strošek.  
Nadalje; mimoidoči hranijo labode s kruhom kar velikokrat privede do zdravstvenih težav, zato predlagamo 
postavitev opozorilnih tabel in dogovor z mestno tržnico in trgovino Hofer, da se odpadna zelenjava 
uporabi za hranjenje perjadi na Lentu. Zlatko Golob je Snagi že predlagal postavitev avtomatov s hrano, ki je 
primerna za te živali. Poleg tega pa se neprodana zelenjava, ne bi zavrgla ampak uporabila v dober namen.  
Na osnovi zapisanega dajemo pobudo za nujen sestanek, kamor se povabi tako predstavnika Združenja 
varnih hiš Nova Slovenije, ki že vsa leta skrbi za omenjene ptice, kot predstavnika zavetišča za prostoživeče 
živali iz Mute ter seveda pobudnika rešitve, Igorja Jurišiča. 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
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POBUDA ŠT. 152 – mag. Branislav RAJIĆ 
Znano je, da je v uradu župana ustanovljena posebna delovna skupina, ki se ukvarja z vprašanji povezanimi 
s prenovo Lenta. Njena naloga naj bi bila oblikovanje projektne naloge in izhodišč, ki bodo projektantom v 
celoti orisali smeri izvedbe prenove in vse zahteve, katerim naj bi prenova zadostila.  
Moja pobuda je:  

- Da delovna skupina v nabor zahtev, ki bodo tvorile projektno nalogo, vključi območje najstarejše 
trte na Lentu in sicer več vidikov tega vprašanja, od ambientalnih, funkcionalnih, prireditvenih, 
prometnih in nenazadnje tudi varnostnih. Območje naravne znamenitosti svetovnega slovesa bo 
treba iz vseh teh zornih kotov primerno obravnavati in zagotoviti maksimalne pogoje vzdržnosti trte 
kot živega organizma v urbanem okolju in njene zaščite pred izumrtjem ali pred namernim 
uničenjem. Omenjena delovna skupina naj zahteva zlasti izboljšanje varovanja najstarejše trte.  

- Pobuda se obenem nanaša na izpeljavo projektnih zahtev in aktivnosti, da se v času prenove izvrši 
tudi sanacija precej načete južne stene Hiše stare trte, če ne že celotnega objekte, ob katerem Stara 
trta raste.  

Dober premislek in jasno zastavljene zahteve bodo najboljše vodilo načrtovalcem, za Maribor pa korak v 
pravo smer v izogib nepovratni izgubi dragulja, ki ga v Mariboru, edini na svetu, imamo.  
 
Posredovano: Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 153 – Melita PETELIN 
V časniku Finance sem (konec leta 2019) zasledila članek, ki vam ga prilagam in ga bom tudi prebrala.  
V pripravi je mednarodni razpis finančnih sredstev za izkoriščanje geotermalne energije.  
Inštitut Jožef Štefan (IJS) sodeluje z nekaterimi operaterji sistemov daljinskega sistema, ki jih zanima, kako 
bi lahko v svoj sistem vključili geotermalno energijo. Če se bo izkazalo, da takšne možnosti obstajajo, bodo 
lahko sisteme daljinskega ogrevanja prijavili na razpis in kandidirali za razpisana sredstva. V okviru projekta 
želijo prikazati tudi konkreten primer rabe plitke geotermalne energije v sistemu daljinskega ogrevanja.  
Takšen primer bi spodbudil uporabo geotermalne energije tudi v drugih sistemih daljinskega ogrevanja. 
Razpis je vreden pet milijonov evrov, objavljen pa bo predvidoma v začetku prihodnjega leta, to je sedaj (to 
pomeni kmalu). 
Vloga pri razgoličenju  
V Mednarodni agenciji za obnovljivo energijo (IRENA) pripravljajo vodilo za vključitev nizkotemperaturne 
obnovljive energije v sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja.  
Nizkotemperaturna toplotna energija pomeni 60 ali 70 stopinj.  
Vodilo bo namenjeno predvsem ministrom in lokalnim skupnostim, pri pripravi sodeluje tudi Institut Jožef 
Štefan (IJŠ). 
Z vodilom želijo prikazati vlogo daljinskega ogrevanja pri razgoličenju ogrevanja in hlajenja. Prikazati želijo 
pomen strateškega načrtovanja daljinskega ogrevanja, kar vključuje tudi uporabo toplotnih kart.  
Cilj vodila je tudi pokazati, kako pripraviti zakonodajni okvir, financiranje in poslovne modele, vključili pa 
bodo še primere dobrih praks, je še povedal Čižman (Center za energetsko učinkovitost na Institutu Jožefa 
Štefana.  
Moja pobuda je, da se Občina Maribor aktivno vključi in nas tudi o poteku dela obvesti.  
Priloga: članek iz časnika Finance 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 154 – mag. Bernard MEMON 
SLOVENIJA NI SAMO LJUBLJANA 
(Vendar odgovornost za decentralizacijo oz. skladen policentrični razvoj sedaj sloni tudi na Mestni občini 
Maribor) 
Javnosti je že bil predstavljen predlog osnutka pristojnosti in nalog, ki naj bi jih imele nove pokrajine v 
Sloveniji. Strokovna skupina, ki je bila imenovana na podlagi koordinacije Predsednika DS g. Alojz Kovšca je 
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že predstavila končne rezultate pregleda prenosa nalog in pristojnosti na pokrajine. Pri tem se je upoštevalo 
tudi širše sistemske predpise. Do predvidoma 20. februarja bo o vsebini odprta javna razprava. V tem času 
bo ožja skupina v sodelovanju z Vlado pripravila še oceno fiskalne kapacitete pokrajin. Na podlagi 
navedenega se bo pričelo z dejanskim procesom policentričnega razvoja Slovenije -  do približno leta 2030. 
Strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje je med drugim sprejela tudi sklep, da se iz vidika 
skladnejšega regionalnega razvoja predlaga razpravo o teritorialnih členitvah Slovenije na osem (8) pokrajin 
in ob upoštevanju fiskalne, upravne in politične decentralizacije ter upoštevaje predloge iz javnih razprav s 
slovenskimi občinami podajajo v razpravo predlog Zakona o ustanovitvi pokrajin, med drugim z ureditvijo 
posebnega statusa Mestne občine Maribor. Predlagajo, da zakon jasno določi oblike obveznega 
sodelovanja mestnih občin s posebnim statusom s pokrajinami na območju katerih ležijo. 
V razpravo je bil predlagan Zakon o pokrajinah, ki ureja pravni status pokrajine, področja nalog pokrajine, 
organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja 
financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi 
organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, 
naloge pokrajine idr. 
Ker je trenutno obdobje za pripravo bodoče pokrajinske zakonodaje zelo pomembno, dajem pobudo, da 
Mestna občina Maribor povabi Predsednika državnega sveta RS g. Alojza Kovšco in njegovo strokovno ekipo 
na predstavitev osnutka bodoče pokrajinske zakonodaje in na predstavitev podanega predloga glede 
ureditve posebnega statusa Mestne občine Maribor, v sklopu kreiranja bodoče pokrajinske zakonodaje RS. 
Strokovna ekipa, ki pripravlja zakonodajo na tem področju je namreč predlagala, da se v postopek priprave 
pokrajinske zakonodaje vključi Vlada Republike Slovenije ter s pristojnimi ministrstvi ob sodelovanju s 
članicami in člani strokovne skupine ter združenji občin pripravi:  

- oceno razvojne kapacitete pokrajin in mestnih občin s posebnim statusom ter določitvijo 
(pospeševalnih) razvojnih nalog, ki se bodo z državne ravni prenesle na pokrajine in mesti s 
posebnim statusom z dnem začetka delovanja pokrajin ter pristojnosti in nalog, ki se bodo na 
pokrajine prenesle do leta 2030;  

- oceno fiskalne kapacitete z določitvijo avtonomnih virov in sistemom financiranja pokrajin, ki bo 
upošteval indeks razvojne ogroženosti pokrajin.  

Prav iz vidika navedenega je zelo pomembno, da Mestna občina Maribor, že v času priprave zakonodaje 
vsebinsko in kontinuirano sodeluje s svojo ekipo strokovnjakov ter da so člani Mestnega sveta Mestne 
občine Maribor kontinuirano vključeni v sam proces sprejemanja ključnih odločitev. 

 
Posredovano: Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 155 – Miha RECEK 
Izgradnja dodatnih parkirnih mest ter označitev obstoječih 
Gospodarstvo v mestu Maribor se razvija. Svoj del k temu doprinesemo tudi podjetja, ki delujemo na Špelini 
ulici: Systemair d.o.o., Špelina ulica 2, Maribor; Kmag d.o.o. Leskovškova ulica 1, Ljubljana (Kia center 
Maribor, Zagrebška cesta 38, Maribor); P&D Avto, Špelina ulica 1, Maribor. V zadnjih letih smo investirali 
ogromna sredstva v razvoj poslovanja, širitev ponudbe, posodobitev strojne opreme in nenazadnje 
pripomogli k odpiranju novih delovnih mest. V 4 letih smo tako skupaj odprli vsaj 70 novih delovnih mest. O 
kakovosti našega poslovanja pričajo številne nagrade, ki smo jih prejeli, med njimi najbolj tuji investitor (FDI 
Award Slovenia 2019 – Javna agencija Spirit, v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji – podjetje Systemair, 
d.o.o.).  
Z rastjo prometa in števila zaposlenih se pojavljajo tudi številni izzivi. Eden izmed njih je pomanjkanje in 
neurejenost parkirnih mest na Špelini ulici v Mariboru.  
V ulici je kar nekaj parkirnih mest, ki pa niso ustrezno označena, zato posledično ni reda pri parkiranju. Z 
zarisanimi črtami bi lahko parkiralo precej več vozil kot sedaj.  
Polega tega je na začetku ulice zelenica, ki v sedanji obliki ni namenjena nikomur, zahteva pa nenehno 
vzdrževanje s strani podjetja Nigrad. Na tej zelenici bi se lahko uredila dodatna parkirna mesta.  
Gre za zemljišče, ki je po javno dostopnih podatkih v lasti Mestne občine Maribor (katastrska občina 680, 
številka parcele 997/2).  
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Del te parcele v naravi je zelenica (fotografija v prilogi), druga fotografija v prilogi prikazuje parkirana vozila 
na neoznačenem parkirišču.  
Na mestni svet in g. župana tako naslavljamo pobudo po:  

- izgradnji dodatnih parkirnih mest na parceli 997/2 k.o. 680, ki v naravi predstavlja zelenico 
- označitvi parkirnih mest na parkirišču, ki se nahaja na parcelah 997/2 in 998/1, k.o. Tezno.  

Prosim za obravnavo naše ponudbe in pozitiven odgovor.  
Za vse morebitne dodatne informacije, vprašanja, se lahko obrnete na: Systemair, d.o.o., Marko Vajdič – 
051 312 120, marko.vajdic@systemair.si.  
Priloga: 2 fotografiji 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 156 – Josip ROTAR 
Dajem pobudo, da se Mestna občina Maribor aktivno vključi pri oblikovanju pripomb na izdelan Načrt 
vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020 – 2025, ki ga pripravlja Ministrstvo za 
infrastrukturo.  
Ta načrt bo že jutri, v torek, 21. 1. 2020 v obravnavi na 14. redni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in 
prostor v Državnem zboru Republike Slovenije. Hkrati bo ob tem predstavljen tudi Akcijski načrt za 
udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega (Ljubljanskega) mestnega območja.  
Na vodstvo Mestne občine Maribor, kot nosilke povezovanj med občinami vzhodne Slovenije zato apeliram, 
da bolj aktivno pristopi k temu, da bodo lokalno in regionalno pomembni projekti v tem dokumentu tudi 
zastopani. Hkrati pa dajem v razmislek tudi pobudo, da bi po vzoru RRA – LUR na enak način pristopila k 
pripravi akcijskega načrta tudi MRA. Na ta način bomo s pripravo strateških dokumentov in strokovnih 
podlag še bolj jasno pokazali na naše glavne infrastrukturne projekte, ki bi jih moralo Ministrstvo za 
infrastrukturo podpreti v naslednjem finančnem obdobju.  
 
Posredovano: Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 157 – Ivan CELCER 
Spoštovani gospod župan, sprašujem o aktivnosti obnove vozišča Tomšičeva drevored, saj so v preteklosti 
vaši sodelavci z urada za komunalo imeli različne nerealne izgovore, da se to ne bo ponavljalo, si želim, da 
se k realizaciji spravimo pravočasno, da ne čakamo na november z izgovori na visoko podtalnico in 
podobno. Namreč obljuba vodje urada za okolje, prostor, promet in infrastrukturo je bila, da bomo to 
naredili takoj spomladi leta 2020. Enako velja za dokončanje ulice Pod vinogradi. Prosim za pisni odgovor s 
termini realizacije navedenih ulic.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 158 – Matic MATJAŠIČ 
Spoštovani župan! 
Danes bomo govorili tudi o parkiranju v mestu in odvozu vozil, o parkiranju smo veliko govorili že v 
preteklosti. Sam sem spomladi oddal pobudo vezano na aplikacijo za parkiranje Easypark in čeprav je trajalo 
dolgo, ste mojo pobudo upoštevali in je danes mogoče plačati preko aplikacije po realnem času, za kar sem 
si prizadeval. V oči pa bode novost, da se pri uporabi aplikacije uporabniku računa provizija 0,12€ (ki gre 
multinacionalki) torej ura parkiranja znese 0,92€ pri klasičnem plačilu s kovanci pa 0,8€. Po mojem mnenju, 
bi morali biti plačevanje preko aplikacije celo ceneje! Nenazadnje je strošek tiska, praznjenja avtomatov in 
podobno višji za MOM. V listi mladih. Povezujemo se zavzemamo za zeleno, napredno in digitalizirano 
mesto, zato dajemo pobudo, da MOM razvije svojo aplikacijo za mobilnost v mestu. Preko te aplikacije 
naj bo možno parkiranje kot tudi plačilo avtobusne vozovnice in kasneje še izposoja koles ipd. Vse te 
storitve so združene pri enem ponudniku (Marprom), infrastruktura to že omogoča (čitalci NFC na 
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avtobusih, pametni telefoni), nenazadnje imamo v Mariboru zelo uspešne mlade razvijalce aplikacij, ki so se 
že izkazali na trgu. Verjamem, da si Mestna občina Maribor, kot napredno mesto zasluži takšno svojo 
aplikacijo na področju mobilnosti, ki se lahko kasneje tudi razvija (z zemljevidom prostih parkirnih mest, 
prostih mest v parkirnih hišah, izposoja koles ipd.). Začetki strošek je ocenjen na približno 50-60 tisoč €, kar 
je enako dvema letoma plačevanja multinacionalki Easypark, zato menim, da je racionalni in učinkovito, da 
razvijemo aplikacijo po meri Mariboru! 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 159 – Ljubica JANČIČ 
Spoštovani župan! Varnostni sosvet, ki ga vodite vi, bi naj obravnaval vzroke in aktivnosti za odpravo 
pomembnejših varnostnih problemov, kamor spada tudi varnost v prometu. Glede na dejstvo, da se je  
prometna varnost v Mariboru očitno drastično poslabšala, varnostni sosvet očitno ne opravlja svoje naloge. 
Ne bom polemizirala o vsakodnevnih prometnih nesrečah, mislim pa, da je zadnji čas, da se uredi 
semaforizirano križišče Preradovičeva in Erjavčeva, saj so v tem križišču semaforji nastavljeni tako, da 
vozniki, ki pripeljejo od planeta Tuš in zavijajo proti Qulandiji nimajo možnosti, da pravočasno izpraznijo 
križišče.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 160 – Vladimir ŠEGA 
Čeprav sem član Levice, še ne pomeni, da ne cenim malce bolj podjetniškega razmišljanja županove ekipe – 
torej tudi razmišljanja o prihodkovni strani občinskega proračuna. Vendar sem pa zelo razočaran nad 
razmišljanjem, da je sociala (in ne nazadnje tudi kultura) le nekakšno nujno zlo. Maribor bo prijazno mesto 
le v toliko, kolikor bo poskrbelo tudi za tiste najšibkejše – tiste s socialnega dna. Skrb za tiste v stiski ne 
smemo omejevati le »razdeljevanje« nekih osnovnih dobrin, kot so hrana in oblačila. Ljudje so zaradi 
finančnih stisk odrinjeni tudi na rob družbe, doživljajo travme, počutijo se ne-zaželeni in odvečni. Rdeči križ 
in preostale socialne ustanove s svojimi profesionalnimi ekipami, bi naj skrbele tudi za ta del, nekakšen 
nadstandard socialne pomoči. Vendar so zaradi proračunske podhranjenosti omejene zgolj na osnovno 
humanitarno dejavnost – pa še ta šepa. S spremembo zakona o socialnem varstvu ter pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, država prevzame financiranje »družinskega pomočnika«. Predviden prihranek (cca 
200.000 €), bi bilo potrebno v celoti nameniti za te programe, oziroma ustanove.  
POBUDA: v naslednjem rebalansu proračuna je potrebno celoten znesek/prihranek teh sredstev na 
podlagi spremembe zakona, prerazporediti namensko znotraj postavke za socialno varnost. 
 
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 
 
 
POBUDA ŠT. 161 – Matej ŽMAVC 
Do leta 2022 bo stanovanjski sklad zgradil 660 novih stanovanj na Pobrežju in Studencih, nato še 160. V 
neposredni bližini na Studencih pri Qulandiji je že v izgradnji večje stanovanjsko naselje, prav tako se bo 
začela gradnja na Pobrežju nasproti Doma Danice Vogrinec za Petrolovo črpalko. Že sedaj brez vseh 
novogradenj nismo uspeli zagotoviti prostega mesta v vrtcu, kako bomo šele ob množici novih stanovanj. 
Dajem pobudo, da se pripravi načrt, kako se bodo glede na vse novogradnje v Mariboru zagotovilo staršem 
vpis v vrtce oz. kako se bodo odprli novi oddelki.  
 
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 
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POBUDA ŠT. 162 – Stojan AUER 
Župan naj prične aktivno pripravljati načrt sanacije oziroma revitalizacije Mariborskega letališča. Mestna 
občina Maribor naj postane pobudnik.  
 
Posredovano: Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 163 – Željko MILOVANOVIČ 
V Listi kolesarjev in pešcev se že dalj časa zavzemamo za uvedbo enotne mestne kartice v Mariboru. 
Vodstvu Mestne občine Maribor dajem pobudo, da ob uvajanju pametne brezkontaktne kartice oz. 
aplikacije, ki bo omogočala brezgotovinsko plačevanje npr. javnega potniškega prometa, parkirnin, 
položnic, vzpenjače in vseh ostalih storitev v domeni Mestne občine Maribor, načrtuje tudi uporabnost te 
kartice z vidika dvostranske komunikacije z občani, spodbujanja uporabe trajnostne mobilnosti in 
spodbujanja aktivnega državljanstva, predvsem med mlajšo populacijo. Takšne spodbude v nekaterih 
evropskih mestih že poznajo, v praksi pa to izgleda tako, da lahko ljudje ob različnih oblikah opravljanja 
dobrih in koristnih del za skupnost, npr. preko prostovoljstva v domovih za starejše ali v mladinskih centrih, 
pa tudi preko uporabe javnega potniškega prometa ali kolesa in drugih oblik trajnostne mobilnosti, zbirajo 
točke, ki jih lahko  vnovčijo pri javnih ustanovah in podjetjih; npr. za vstopnice za predstave Borštnikovega 
srečanja, Festival Lent, smučarske vozovnice na Pohorju, kopališče Pristan in vse ostale javne storitve v 
mestu. Prepričan sem, da bi tovrstno orodje pametnega mesta v prihodnosti lahko bilo zanimivo za zasebna 
podjetja ter za povezovanje s pobratenimi in partnerskimi mesti.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 164 – Tjaša GOJKOVIČ 
Zagotovo je eden bolj motečih dejavnikov urejenih mestnih predelih grafitiranje, ki v tem primeru 
predstavlja obliko vandalizma. Ne glede na to, pa je grafitiranje sestavni del urbane kulture, ki 
posameznikom in skupinam omogoča njihovo umetniško likovno izražanje. V Listi kolesarjev in pešcev zato 
predlagamo, da Mestna občina Maribor (poleg poostrenega nadzora nad nedovoljenim grafitiranjem) po 
vzoru Mestne občine Ljubljana skupaj s predstavniki oddelkov za urejanje prostora, za gospodarske 
dejavnosti in promet ter za kulturo v sodelovanju s predstavniki grafitarjev (o.p. Miha Horvat, GT22), obudi 
akcijo »Porišimo Maribor«, v okviru katere se naj določijo in legalizirajo javne površine, ki bodo uličnim 
umetnikom omogočale njihovo umetniško izražanje brez uničevanja tuje lastnine. Z možnostjo prostega 
izražanja grafitarjev in urban kulture, se bo dolgoročno zmanjšala toleranca zoper vandalistične posege v 
prostor, javnost pa bo tudi pozornejša na takšne pojave.  
Priloga: o akciji »Porišimo Maribor« 
 
Posredovano: Urad za kulturo in mladino 
 
 
POBUDA ŠT. 165 – Primož JUHART 
Mestna občina Maribor naj se začne takoj resno pogovarjati o usodi Mariborskega letališča. Prosim za ustni 
in pisni odgovor.  
 
Posredovano: Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 166 – Damir OREHOVEC 
Več staršev OŠ Martina Konšaka me je opozorilo na nevarnost, ki preži v prometu na Dogoški cesti na 
Teznem. Ta je namreč z možnostjo prehoda skozi Stražun kot povezava na Dupleško cesto postala naenkrat 
zelo prometna in jo ne uporabljajo več samo tam živeči krajani, ampak je tudi tranzit do Dogoš, Brezja, 
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Dupleka,…Predvsem so zaskrbljeni na odseku med Terškovo ulico in Ulico kragujevških žrtev, kjer je zraven 
povečanega prometa problem še:  

- bistveno povečana hitrost nekaterih vozil, tudi do 100km/h (dovoljeno 50km/h) 
- označbe »pločnika« - ki ni pločnik (na desni strani cestišča, kjer so vrstne hiše, smer Duplek), so 

vidne zelo slabo 
- določeni avtomobili prehitevajo po desni strani cestišča – smer Duplek.  

Moja pobuda je, da se na tem odseku nemudoma umiri promet, obnovijo talne označbe in do ureditve bolj 
nadzira promet s strani policije, saj je to med drugim šolska pot, ki je postala zelo nevarna, tako bi povečali 
varnost in zmanjšali možnost nesreč.  
Zraven prilagam tudi pošto, ki je bila poslana na MČ Tezno, po pripovedovanju krajanov so s to 
problematiko seznanjeni polega vas, župan, tudi na Sektorju za promet in prostor. Mislim, da je čas za 
ukrepanje, da ne bo prepozno.  
Priloga: dopis občana Petra Voršiča na MČ Tezno – Dogoška cesta, zagotovitev prometne varnosti 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
 
Podana so bila naslednja VPRAŠANJA: 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 147 – Igor JURIŠIČ 
Mestni svet je v letu 2019 sprejel spremenjen režim parkiranja s podaljšanjem plačljivega parkiranja v 
mestu. Na tem mestu postavljam vprašanje, kakšen je finančni učinek tako za mestni proračun, kot tudi za 
podjetja, ki delujejo v bližini plačljivih parkirišč. 
Odgovor mi prosim podajte v spodnji tabeli vsak mesec posebej, da lahko jaz in ostali svetniki lažje 
sprejmemo ali pa na osnovi rezultatov spremenimo odločitev. Za odgovor glede prometa gospodarskih 
subjektov v bližini plačljivih parkirišč in v Europarku prosim pisno zaprosite lokale in upoštevate tiste, ki se 
bodo pozitivno odzvali.  
 

 Januar 
2020 

Januar 
2019 

Februar 
2020 

Februar 
2019 

Marec 
2020 

Marec 
2019 

April 
2020 

April 
2019 

Štirimesečni 
rezultat 

Zbrana 
parkirnina 

         

Zbrana 
parkirnina 
16h-19h 

         

Mesečni 
promet 
gostinskih 
lokalov 

         

Mesečni 
promet 
trgovin 

         

Promet v 
gostinskih 
lokalih v 
Europarku 
od 16 do 
19h 

         

Promet 
trgovin v 
Europarku  

         



   

8 
 

od 16h do 
19h 

 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 148 – mag. Branislav RAJIĆ 
Fontana v Radvanju ne deluje že vrsto let. Na pobudo MČ Radvanje, da se fontano primerno obnovi in 
vzpostavi njeno delovanje je MOM lani spomladi pričela z zbiranjem ponudb za sanacijo fontane. Kljub 
večkratnemu iskanju informacij kdaj bo fontana obnovljena nisem prejel nobenega konkretnega odgovora. 
Po 10 mesecih se zdi, da ni niti izbranega izvajalca.  
Moje vprašanje je kdaj bo izbran izvajalec del za obnovo fontane v MČ Radvanje, katerega MOM izbira od 
meseca maja 2019? Ali se predvideva izvedba obnove fontane v letu 2020? 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
  
 
VPRAŠANJE ŠT. 149 – Melita PETELIN 
Moje vprašanje se nanaša na ukinitev Dijaškega doma Maribor (DDM), ravnateljica Ksenija Jaušovec.  
V naši listi, dajemo podporo pri ohranitvi še ene institucije v Mariboru, ki jo želijo »strokovnjaki« iz 
Ministrstva za šolstvo zelo na hitro ukiniti.  
V naši listi, Listi Melite Petelin smo mnenja, da gre za ukinitev iz političnih razlogov, saj so številke iz naslova 
poslovanja DDM vse prej kot negativne.  
Menim, da bi lahko MOM tej instituciji pomagala, saj smo tukaj kot predstavniki občanov in suvereni člani 
Mestnega sveta. Prav tako ima MOM v svetu doma DDM svojega predstavnika, zato mora tudi MOM 
narediti vse, kar je v njeni moči (poprositi ministra, ki je član SD), da ponovno prouči mnenje direktorata.  
Zadeva je res urgentna, saj v drugi polovici januarja 2020 Ministrstvo objavlja razpis za sprejem dijakov v 
dijaške domove, zato je potrebno pritisniti na vse naslove, ki jih poznamo.  
Kakor pa sem seznanjena je v petek ravnateljica že prejela informacijo o dokončni ukinitvi Dijaškega doma 
Maribor.  
 
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnosti 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 150 – mag. Bernard MEMON 
Dopolnitev vprašanja z zadnje seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor  
Vprašanje št. 135 – 10. seja MS  
ŽIVO MESTNO JEDRO DA, VENDAR BREZ RAZGRAJANJA IN VANDALIZMA 
Na podlagi 1. odstavka 15. člena Ustave Republike Slovenije, je potrebno zaščititi pravice stanovalcev do 
reda in miru v nočnem času, do varnosti, do čistega okolja in zaščite privatne lastnine, saj te ne predstavljajo 
zgolj individualnih pravic, temveč občo (javno) korist. Prav tako Ustava v drugem odstavku 74. člena nalaga, 
da mora biti (sicer svobodna) gospodarska pobuda omejena z javno koristjo. Ta je v mnenjih Komisije 
ustrezno zajeta in jo je dolžan pristojni urad Mestne občine Maribor, na temelju ustavnih določb in 
ohranjanja ravnovesja med interesi v centru mesta, dosledno upoštevati.  
Zastavljam vprašanje, kako dolgo in zakaj se bosta še tolerirala razgrajanje in vandalizem v nočnih urah v 
najožjem in najstarejšem mestnem jedru (predvsem Lent, Glavni trg in Koroška cesta), ki bi moral biti 
namenjen umirjenim in za to kulturno-zgodovinsko okolje primernim prireditvam?" 
 
ŽIVO MESTNO JEDRO DA, VENDAR BREZ RAZGRAJANJA IN VANDALIZMA 
Vprašanje na zadnji minuli seji Mestnega sveta MOM se ni nanašalo na odpiralne čase lokalov, ki so 
osrednja vsebina odgovora pristojnih služb, na moje zastavljeno svetniško vprašanje, zato dajem nadaljnje 
pojasnilo; 
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- vprašanje se nanaša na nočno razgrajanje in vandalizem po ulicah in trgih mariborskega mestnega 
središča, ki je tako s kazensko zakonodajo RS kot tudi z ustavnimi določbami RS prepovedano ne glede na 
klasifikacijo območja (ki sicer mora biti usklajena tudi z interesi lokalnega prebivalstva).  
- Pravica do nočnega reda in miru namreč sodi med neodtujljive človekove pravice tudi po mednarodnih 
standardih. Za njuno zagotavljanje pa so odgovorne lokalne skupnosti in policija, občani pa le, če sami 
sodijo med kršitelje! Te temeljne pravice pa ne smejo biti omejene s parcialnimi gospodarskimi interesi. 
Prosim pristojne za odgovor, kakšne ukrepe bodo zavzeli, da se nočno razgrajanje in vandalizem preneha?  
V kolikor so ukrepi MOM zastavljeni po fazah prosim, da pristojni predstavijo časovnico ter navedejo vse 
involvirane službe, ki bodo skrbele za to, da se cilj doseže. Prav tako prosim za navedbo normativnih aktov, 
ki so ali bodo v pripravi na MOM in so naravnani v odpravo ali odpravljanje navedenih kršitev nočnega reda 
in miru v MOM. 
Vprašanje bom  dodatno utemeljil z VIDEO vsebino na 11. redni seji Mestnega sveta MOM. 
Priloga: video vsebina  
 
Posredovano: Urad za gospodarske dejavnosti  
 

 
VPRAŠANJE ŠT. 151 – Ivan CELCER 
Spoštovani župan, sprašujem Vas: nedavno smo drastično povečali ceno odvoza smeti za gospodinjstva, ta 
predlog sem tudi sam podprl. Sedaj pa spet podražitev za eno tretjino, saj bodo smeti odvažali na tri tedne, 
ne pa na 14 dni, tako kot do sedaj. Mali se mi zdi ravnanje vodstva Snage nesramno in predrzno, saj za 27 
oz. 25€/mesec je treba kaj več narediti kot enkrat mesečno odpeljati malo smeti. V medijih se že govori, da 
se pripravlja nov val podražitev komunalnih storitev. Lahko biti menedžer takega podjetja, da z 
dvigovanjem cen opravičuješ (slabo) poslovanje. Prosim za pisni odgovor.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
             Snaga d.o.o.   
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 152 – Matic MATJAŠIČ 
Moje vprašanje je, ali se v Mariboru v kratkem načrtuje kakšna nova športna površina oz. konkretno 
»pumptrack«. Gre za asfaltno progo, ki se uporablja za različne športa in je dostopna široki skupini 
občanov, strošek izgradnje pa je v primerjavi z drugimi športnimi površinami zanemarljiv. Z pumptracki nas 
prehitevajo številne občine, tudi v naši okolici in menim, da je skrajni čas, da tudi Maribor kot drugo 
največje mesto dobi takšno športno površino. Resda imamo že en majhen bolj pilotni poligon pod 
Pohorjem, vendar je ta res zanemarljiv in glede na enostavnost in stroškovno nezahtevno investicijo 
menim, da je smiselno umeščanje takšnih športnih površin v naše mesto. Sam že imam nekaj predlogov 
lokacij, smiselno je tudi načrtovanje takšnih površin v ring okoli Drave, projekt, ki nas čaka v naslednjih letih. 
 
Posredovano: Urad za šport 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 153 – Tatjana FRANGEŽ 
Konec junija 2019 je pogorel zasebni Waldorfski vrtec na Studencih. Lastnica stavbe, v kateri je deloval 
vrtec, je Mestna občina Maribor. Po poročanju medijev je bilo škode za okoli 400.000 evrov. Zanima me, 
kako je zdaj z obnovo stavbe. Mediji so poročali, da je MOM dala preveriti statiko stavbe na gradbeni 
inštitut ZRMK in da se bo občina na osnovi rezultatov meritev odločala o morebitni obnovi stavbe. 
Govori se namreč, da Mestna občina Maribor načrtuje gradnjo nove stavbe za potrebe zasebnega vrtca. 
Zanima me, ali je v govoricah kaj resnice.  
Rada bi tudi spomnila, da mest v javnih vrtcih primanjkuje, da sem na to MOM v enem od svetniških pobud 
opozorila. Odgovor MOM je bil, da se situacije zaveda in da bo ustrezno ukrepala. Zaradi pomanjkanja 
prostorov so v šolskem letu 2019/2020 vrtčevske oddelke uvedli v treh osnovnih šolah (Borci za severno 
mejo, Leona Štuklja in Dom Antona Skale). Novih ureditev javnih vrtcev ni na vidiku. 
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Močno upam, da zavedanje in ukrepanje MOM ne pomenita javno financiranje gradnje zasebnega vrtca – 
ob kroničnem pomanjkanju prostora v javnih vrtcih je to najmanj neokusno. Sprašujem pa se, če je sploh 
zakonito. 
 
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnosti  – 

preusmerjeno na UZGD in U. Brodnjak (SSZ) 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 154 – Ljubica JANČIČ 
Glede na dejstvo, da je Snaga nedolgo nazaj krepko zvišala cene odvoza mešanih gospodinjskih odpadkov, 
je za občane in občanke nesprejemljivo, da je v letu 2020 prišlo do krčenja mesečnih odvozov odpadkov. 
Mešani odpadki v črnih posodah so se do letos odvažali vsaj 2x mesečno. V letu 2020 pa je iz koledarja 
razvidno, da se bodo smeti odvažale največkrat 1x na mesec. Zato me zanima, ali pristojne službe za odvoz 
smeti, ki so pod okriljem MOM delajo na tem, da bo Maribor onesnaženo mesto z neprimerno odloženimi 
odpadki?  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
                           Snaga d.o.o.  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 155 – Vladimir ŠEGA 
Do konkretne zgodbe v eni izmed srednjih šol se ne nameravam opredeljevati – to tudi ni pristojnost MS. Za 
sam postopek in odnos sveta zavoda niti ni pomembne krivda ali nekrivda odpuščenih zaposlenih. Naloge in 
pristojnosti sveta zavoda so jasne na podlagi 48 člena ZOFVI) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja). Svet šole obravnava in odloča o obveznostih in odgovornostmi delavcev iz delovnega 
razmerja, in tudi obravnava zadeve, ki mu jih predloži reprezentativni sindikat zaposlenih. Prav tako so 
jasna določila 112. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) o varstvu delavskih predstavnikov (tj. 
sindikalnih zaupnikov) v okviru poglavja »Posebno pravno varstvo pred odpovedjo«. Le to predstavnika 
zaposlenih ne ščiti, v kolikor je kršil zakonodajo. Povsem jasno pa je kdo je tisti, ki odloča o »kršitvi« - to 
zagotovo ni poslovodstvo/ravnateljica, temveč ustrezno sodišče. Ukrep je možem šele, ko mu je »krivda 
dokazana«. Govora je tudi o kršitvi evropske konvencije MOD št 135. Torej se svet zavoda mora opredeliti 
in ukrepati na podlagi ustrezne zakonodaje. 
VPRAŠANJE: Ali bo MOM zahtevala, kot predlagateljica enega izmed članov sveta zavoda, da le ta 
upošteva ustrezno zakonodajo in ravna v skladu s svojimi pristojnostmi.  
 
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnosti  – 

vrnjeno – odgovorila bo Služba za delovanje MS 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 156 – Matej ŽMAVC 
Leta 2016 in 2017 smo sprejeli številne dokumente za Energetsko sanacijo 16 stavb v lasti Mestne občine 
Maribor. Zanima me, kakšno je stanje po posameznih stavbah, katere stavbe so že bile energetsko sanirane, 
kakšen je bil vložek zasebnega partnerja in mestne občine Maribor ter kakšni so predvideni prihranki. Ali 
lahko pričakujemo na mestnem svetu kakšno poročilo glede na to, da smo sprejeli številne dokumente? 
 
Posredovano: Služba za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 157 – Stojan AUER 
Stanje na področju komunale je kaotično! Ali se zavedate, da so prihodki iz omrežnin in okoljskih dajatev 
namenska sredstva? 
 
Posredovano: Kabinet župana in v.d. direktorja mestne uprave, Mateja CEKIĆ 
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VPRAŠANJE ŠT. 158 – Tjaša GOJKOVIČ 
Starši predšolskih otrok vrtca Ivana Glinška, enota Ribiška, smo bili v poletnih mesecih izseljeni iz stavbe in 
premeščeni v druge enote, in sicer zaradi prenove in dogradite vrtca. V dopisu so bili obveščeni, da naj bi 
bila omenjena enota zaprta do meseca septembra 2020. Gradbena dela se, kljub ugodnim razmeram, do 
danes še niso pričela izvajati, zato me zanima, ali bo Mestna občina Maribor do pričetka novega šolskega let 
končala s predvideno obnovo? 
 
Posredovano: Služba za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 159 – Primož JUHART 
Katere 3 konkretne stvari so se za meščane Mestne občine Maribor spremenile in bi jih lahko označili za – 
meščanu MOM boljši mestni servis? Prosim za konkreten ustni in pisni odgovor.  
 
Posredovano: Kabinet župana  
 
 
 

Vodja službe za delovanje mestnega sveta 
  Rosana KLANČNIK, univ.dipl.prav. 

 
 
 
 
 
 

Objaviti na spletu  

 
 
 

 


