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IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ 

15. seje mestnega sveta, 7. SEPTEMBER 2020 
 
 
 

 
Podane so bila naslednje POBUDE: 
 
 
POBUDA ŠT. 213 – mag. Bernard MEMON 
Slovensko društvo Hospic že dve leti razvija projekt »Maribor sočutno mesto«, v okviru katerega želi med 
drugim razviti tudi stacionarno obliko pomoči umirajočim in žalujočim ter njihovim svojcem. Začetek bi bil 
najbolj primeren za tiste uporabnike, ki živijo sami in nimajo svojcev, ki bi jih lahko na njihovem domu, ob 
pomoči Hospic, spremljali v zadnjem življenjskem obdobju. 
Slovensko društvo Hospic je prejelo ponudbo za delež na nepremičnini s strani potencialne donatorke, ki 
je še vedno aktualna. Potrebno je urediti lastništvo in pregledati prostore. Glede izvedbe in pridobitve vseh 
dovoljenj za oskrbo v drugi družini, društvo načrtuje sestanek na MDDSZ, kjer bi dorekli podrobnejši način 
izvedbe stacionarne oblike namestitve. 
Prav tako je potreben skupni sestanek predstavnikov društva z Mestno občino Maribor in CSD Maribor, da 
se dogovori možnost sodelovanja in sklepanja tripartitnih pogodb, ki so podlaga za financiranje takšne 
oblike oskrbe. 
Dajem pobudo, da MOM v sodelovanju s predstavniki društva Hospic in CSD Maribor skliče sestanek, s 
čimer se bodo pravočasno pričele izvajati priprave in aktivnosti glede načrtov »stacionarne oblike 
namestitve« v okviru delovanja hiše Hospic.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Vmes sem dobil informacijo, da je sestanek s Hospicom že sklican. 
 
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 

 
 

POBUDA ŠT. 214 – Milan MIKL (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)  
Spoštovani gospod župan. V imenu Liste Franca Kanglerja – NLS dajem pobudo, da se bodo upoštevala 
zakonska določila v zvezi s premeščanjem zaposlenih iz javnih podjetij na novoustanovljeni Holding. V mislih 
imamo 75. člen Zakona o delovnih razmerjih. Prav tako pa pričakujemo, da bo čim manj političnega 
vmešavanja v samo delovanje Holdinga.  
Bil sem na soočenju, kjer je bilo zagotovljeno, da se bo upošteval 75. člen in upam na zagotovilo, da 
dejansko bo tako. V kolikor smo Holding ustanovili, potem je prav, da primerno poskrbimo za zaposlene. Se 
pravi, da ko bodo iz javnih podjetij prišli na Holding, da ne bo dileme, ampak da se točno opredeli, kajti 
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obstajata dve možnosti: 75. člen, ki je bistveno boljši kot pa 92. člen. Pričakujem, da bo temu tako, ker 
veliko zaposlenih je nezaupljivih in jih seveda predvsem to tudi zanima, da ne bo prepozno. Mi smo res 
takrat bili proti Holdingu, sedaj je ustanovljen in si želimo, da bo ta Holding maksimalno zaživel, da bomo 
lahko od njega pričakovali tisto, za kar je ustanovljen. Ne želimo in smo absolutno proti kakršnim koli 
političnim kadrovanjem, vmešavanjem politike v samo delovanje Holdinga, ker to zagotovo ne bi bilo v 
redu. Holding naj bo vzor, naj dela to, za kar je ustanovljen, za kar je namenjen. Pri v. d. direktorici ste po 
mojem imeli srečno roko, ker poznam njeno delovanje tudi iz Pogrebnega podjetja in upam, da se bo to 
tako nadaljevalo in da bomo res potem na koncu vsi zadovoljni, tako zaposleni kot tudi vsi uporabniki oz. 
meščanke in meščani naše mestne občine.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala, gospod Mikl. Lahko že zdaj odgovorim, da se bo upošteval 75. člen in da bodo in so največji kapital 
našega Holdinga vsekakor zaposleni. Sam Holding brez zaposlenih ni vreden nič in sem ponosen sedaj, ko 
smo bili več skupaj, da imamo tako dobra kolesja, tudi dobre direktorje in tudi podjetja, ki so v relativno 
dobri kondiciji imajo veliki potencial in tega bomo vsekakor izkoristili. Nikakor pa ne na škodo zaposlenih, ki 
jih nujno potrebujemo za ta razvoj.  
 
Posredovano: mag. Lidija PLIBERŠEK, v.d. direktorja Javni holding Maribor  
 
 
POBUDA ŠT. 215 – Igor JURIŠIČ 
»Pobuda za poimenovanje ulice po Roku Černicu« 
Na pobudo g. Tomaža Koširja, ki je pripravil kratek življenjepis Roka Černica podajam pobudo Županu MOM, 
da se ena izmed naslednjih novih ulic oziroma eden od novih trgov v Mariboru poimenuje po Roku Černicu. 
Zelo utemeljeni razlogi za to so zapisani v življenjepisu, ki ga je pripravil g. Tomaž Košir. Dodatno predlagam, 
da se na začetku vsake ulice in trga uredi obeležje, kjer bo kratek opis osebe ali dogodka po katerem se 
imenuje. Zagotovo je vsaj nekaj ulic takšnih, kjer vsak pozna osebo, po kateri se imenuje (Trg Leona Štuklja 
ali pa Maistrova, Prešernova, Cankarjeva,…), v veliko primerih pa ne. Rok Černic (16.1.1997 – 20.8.2018) je 
bil mlad mariborski prostovoljec in humanitarec. Bil je fant z izjemnim čutom do sočloveka. Ravno zaradi 
tega je bil vzor vsej svoji generaciji, po svoji humanitarnosti pa znan daleč naokoli. 
Zelo rad je imel nogomet in bil velik navijač NK Maribor. Bil je reden spremljevalec nogometnih tekem. 
Preko nogometašev je zbiral nogometne drese, katere je kasneje z organizacijo dražb prodal. Velikokrat je 
nogometaše čakal pred garderobo še več ur po tekmi, da bi jim čestital in »nažical« kakšen dres.  Denar je 
namenjal v humanitarne zadeve in pomoči potrebnim, čeprav z mamo ni živel v izobilju. Nekateri so mu 
očitali, da zaradi prevelikega srca pozablja nase, kar pa Roka ni ustavilo. Veliko je sodeloval z humanitarnimi 
organizacijami. 
Seveda njegova dobrodelnost ni ostala neopažena. Čeprav je bil dobrodelno aktiven že dosti prej so ga leta 
2015 kot dijaka Srednje ekonomske šole Maribor opazili na Radiu Slovenija -  VAL 202. Zaradi dražbe, ki jo je 
organiziral so ga poslušalci izbrali za Ime meseca septembra.  Kljub socialni stiski, ki sta jo preživljala z 
mamo, je del izkupička poklonil društvu Žvižgač, del pa namenil otrokom, ki so potrebovala osnovna 
sredstva za preživetje. Verjel je, da se bo mu dobro povrnilo. 
Leta 2016 so mu pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in na predlog Srednje 
ekonomske šole Maribor podelili naziv Naj prostovoljec 2015 v kategoriji do 19 let. Takrat so zapisali »za 
preplet prostovoljskega delovanja, šolskega dela in nesebične pomoči ljudem v socialni stiski«. Kasneje, ga 
je zraven še nekaterih drugih prostovoljcev v  Mestni hiši Rotovž, sprejel podžupan MO Maribor Saša Pelko 
ter mu izrazil spoštovanje. 
Rok je izpeljal kar nekaj dražb in z njimi pomagal otrokom, študentom, starostnikom, brezdomcem...Leta 
2016 je tako ob dnevu brezdomcev daroval kar 1200 parov nogavic. Zadal si je cilj, da vsako leto s pomočjo 
dobrodelne organizacije Humanitarček zbere več nogavic. Hotel je obuti vse brezdomce. Ideja o zbiranju 
nogavic živi še danes. Vsako leto na njegov rojstni dan se na različnih lokacijah zbirajo nogavice za 
brezdomce. Letos se jih je nabralo že več kot 11000 parov, kar bi bilo verjetno dovolj za vse brezdomce 
Slovenije. Akciji so se pridružili dijaški domovi, vrtci, šole in celo nekaj policijskih postaj. Tudi za nekatere 
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druge njegove dobrodelne akcije je želel, da bi postale tradicionalne. Med njegovimi zadnjimi dobrodelnimi 
akcijami je bila dražba dresov za operacijo nog 11-letnega Marka Aberška. 
Tragična vest o njegovi smrti je pretresla celotno Slovenijo. O njegovi prezgodnji smrti so poročali vsi mediji 
v državi. Preko socialnih omrežij se mu je poklonilo veliko športnih in humanitarnih organizacij, 
nogometašev ter ostalih posameznikov. 
Čeprav je bil star šele 21 let je pustil ogromen vtis na Mariborčane. Le kdo ga bo nadomestil? Tistega 
avgustovskega dne, smo izgubili enega največjih mariborskih humanitarcev in fanta s prevelikim vijoličnim 
srcem.  
 
Posredovano: Služba za delovanje mestnega sveta  
 
 
POBUDA ŠT. 216 – Josip ROTAR 
Začel bi s pohvalo na račun uspešne obnove Glavnega trga, skupaj s Koroško cesto in prav tako s pohvalo za 
uspešno izvedbo Festivala Lent. Vsi, ki ste pri tem sodelovali ste opravili dobro delo za naše mesto.  
Bi pa se dotaknil tematike vzdrževanja različnih javnih površin, cest in ostale infrastrukture v lasti občine. 
Zanima me, zakaj se v okviru občine ne vodi nek centralni register vseh lokacij v mestu, kjer je nujno 
potrebno vzdrževanje. Pri tem ne govorim o vzdrževanju, ki presega razumne meje finančne vzdržnosti, 
ampak o vzdrževanju, ki zahteva zgolj zamenjavo obrabljenega dela ali redno skrb v okviru nekih rednih 
obhodov pristojnih vzdrževalnih služb. Tako smo letos lahko videvali zanemarjeno pot na Piramido, kjer so 
se zaradi ne vzdrževanih kanalet začeli trgati večji kosi zemlje in gramoza. Prav tako pri tem mislim na 
povsem uničene odtočne žlebove na Mali tržnici ob Dominkuševi in Kersnikovi ulici, ki bi jih že zdavnaj bilo 
potrebno zamenjati in to ne predstavlja previsokega zneska. Podobnih primerov je v naši občini na stotine. 
Prav z ažurnim načinom vzdrževanja bi pokazali, da mesto vodimo s pravim občutkom za detajle in da s tem 
nadziramo situacijo na teritoriju celostne mestne občine.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala, gospod Rotar. Kar se tiče vzdrževanja, je to že na našem radarju, da moramo določiti projekte, 
vključevati strošek vzdrževanja, imamo v resnici vse službe za to, ampak nimam pa še centralnega tega in 
tega tako narejenega kot si vsi želimo. In se strinjam z vami, da se včasih zaradi par evrov dela bistveno 
večja škoda na objektih in da bo temu treba posvetiti še veliko pozornosti. Glede investicij je v okviru GIS-a 
narejena aplikacija, kjer se pripravlja pregled planov in potreb investicij in investicijskega vzdrževanja, ki ga 
bomo tudi v Holdingu lažje optimirali s skupnimi službami.  
 
Posredovano: Urada za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 217 – Ljubica JANČIČ 
Name so se obrnili stanovalci Bresternice, ki imajo ob prometnih konicah zaradi spremenjenega režima 
promet (zaprtje Koroške ceste za ves promet) in slabo vzdrževanih cest v primestju Maribor velike 
probleme. Gospod, ki se je obrnil name, je zapisal: Iz Bresternice čez Kamnico do Tabora (UKC Maribor) 
porabimo več kot 45 minut. Ker je gospod župan zaprl mestno jedro Glavni trg in Koroško istočasno pa ni 
poskrbel za nemoten promet po drugi trasi, se nenormalno zgosti promet na Koroški most. Dobesedno se 
zabašejo vse vpadnice na Koroški most. Predvsem Mladinska ulica. Določeni stanovalci Bresternice, 
Kamnice, ki moramo vsak dan v bolnišnico na zdravljenje in preglede smo vezani na čas. Prav tako je župan 
pozabil, da je potrebno tudi izven centra Maribora vlagati v infrastrukturo in vzdrževanje cest. Udarne jame 
na vozišču postajajo smrtno nevarne, prav tako ni pločnikov. Pešci hodimo po makadamu ob ozkem vozišču 
in se ob neposredni bližini bivšega Račjega dvora poleti nemalokrat srečamo s kakšno kačo, ki se zadržujejo 
v travi ob cesti. V nepreglednem ovinku je vsak dan večja udarna jama, ki so jo pred 6 tedni zasuli s šodrom 
vse do danes pa niso uspeli te udarne jame, ki je vsak dan večja zakrpati z asfaltom. Slej ko prej lahko pride 
do tragedije, saj nemalo voznikov krepko prekorači hitrost na tem delu vozišča z udarno jamo. Prav tako je 
nedopustno, da se ni poskrbelo za šolski prevoz za 7 ali 8 otrok, ki vsakodnevno obiskujejo šolo v Kamnici in 
morajo vsakodnevno po neurejenem gramoziranem pločniku peš do šole in domov. Gospod župan, Maribor 
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z okolico ni milijonsko mesto, z okolico kamor spadajo tudi Kamnica Rošpoh, Vonarje in Bresternica je cca 
100.000 prebivalcev, je res žalostno, da niste v stanju urediti osnovne infrastrukture, čeprav tudi mi 
prispevamo v občinsko blagajno smo očitno v času županskega mandata pozabljeni in nepomembni. Da ima 
Maribor Mestne četrti in Krajevne skupnosti se boste spomnili šele pred naslednjimi volitvami.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 218 – Željko MILOVANOVIČ 
Krepitev mestnih četrti in krajevnih skupnosti 
Glede na to, da je že nekaj časa v obtoku oz. v dopisovanju na mestnih četrteh in krajevnih skupnostih 
osnutek Odloka o mestnih četrteh in krajevnih skupnostih, dajem pobudo, da pripravljalci na Mestni občini 
Maribor pred obravnavo odloka na Mestnem svetu MOM organizirajo širšo javno razpravo o prihodnosti 
razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti oz. krepitvi politike »od spodaj«. Predvsem bi bilo pomembno 
slišati, kaj občani pričakujejo od svojih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.  
S koalicijsko pogodbo smo ljudem obljubili opolnomočenje in krepitev funkcij in pristojnosti mestnih četrti 
in krajevnih skupnosti, v trenutnem osnutku dotičnega odloka pa zaenkrat ni zaznati tovrstnih sprememb.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Odgovori so v pripravi. Upam, da bo ta participativni, en del tega reševal, mislim da več kot to je težko kot 
da si sam, ko veš, kaj bi kje rad. Tako da tu mislim, da gremo v pravo smer. 
 
Posredovano: podžupanja, mag. Helena KUJUNDIĆ LUKAČEK 
 
 
POBUDA ŠT. 219 – Matic MATJAŠIČ 
Spoštovani župan, spoštovani kolegi! 
Vsi zelo radi govorimo o našem Pohorju in verjamem, da se vsi zavedamo tudi, da je Pohorje ena večjih 
danosti Maribora ter da ima še številne neizkoriščene potenciale.  
Pohorje365 je slogan, ki smo ga Lista mladih. Povezujemo začeli promovirati med kampanjo 2018, da bi 
opozorili na to, da Pohorje ni samo zimski turizem. Veseli smo, da se je ta slogan prijel in se danes uporablja 
celo v eni od promocijskih kampanj.  
Pred časom ste v imenu MOM podpisali »Partnerstvo za Pohorje«, žal pa je ta podpis tudi vse, kar smo tukaj 
slišali.  
Dajem pobudo,  da na naslednji seji MS župan predstavi podrobnosti Partnerstva za Pohorje in da mestni 
svet opravi razpravo o celoviti viziji našega Pohorja! 
 
Posredovano: Kabinet župana  
 
 
POBUDA ŠT. 220 – Matej ŽMAVC 
Pred približno 3 leti smo na mestnem svetu sprejeli dokument za ureditev sistema P&R z javnim potniškim 
prometom po vzoru drugih evropskih mest in Ljubljane. V dokumentu je zapisano, da v širšem mestnem 
središču danes dolgoročno parkira (torej celodnevno oz. celotni delovni čas) 6000 osebnih avtomobilov, od 
tega jih prihaja 4000 iz zaledja mesta. Na prejšnji seji MS sem spraševal o časovnem poteku vpeljave P&R 
sistema ter dobil odgovor, da se vpeljava oddaljuje in da se iščejo nove lokacije.  
V Mariboru imamo v neposredni bližini centra mesta ob UKC Mariboru neizkoriščeno železniško postajališče 
Maribor – Tabor. Dajem svetniško pobudo, naj se v dogovoru z državo in Slovenskimi železnicami izvede 
elektrifikacija proge ter vpelje dodatne železniške iz posameznih krajev Šentilj, Ruše, Pragersko. Tako bi 
lahko se dnevni vozači v mesto torej vsi šolarji, študentje, zaposleni in obiskovalci v UKC Maribor pripeljali v 
center mesta. Izboljšala bi se kakovost zraka, razbremenil bi se center mesta z vozili. Omogočil bi se tudi 
brezplačen prevoz z medkrajevnim prevozom upokojencem neposredno skoraj pred vhod UKC Maribor. 
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Odgovor podžupana, dr. Sama Petra MEDVEDA 
Ja, iskrena hvala, da tudi mestni svetniki prepoznate to potrebo. Mi smo tako ministru Vrtovcu kot tudi 
prejšnji ministrici Bratuškovi podali vse te zahteve že pred časom. Moram reči, da pripravljamo tudi 
sporazum za umestitev mobilnostnega vozišča v železniški trikotnik in umestitev treh železniških postaj na to 
območje. Zadeva je povezana tudi projektom preboja Pariške komune in prav smo imeli že vrsto sestankov s 
predlogi za elektrifikacijo železniške proge proti Dravogradu in Prevaljam, predvsem pa proti Rušam. 
Podobno zahtevo je postavila tudi županja Ruš. Prav tako je v teku priprava projektov za ureditev železniških 
postajališč med Mariborom in Rušami, predvsem zato, ker je večina dotrajanih in ni primerna za uporabo 
invalidov. Tako da vse te aktivnosti že potekajo.  
 
Posredovano: Odgovor podan na seji 
 
 
POBUDA ŠT. 221 – Tatjana FRANGEŽ 
Dajem pobudo, da se na semaforjih ukinejo tipke za pešce in kolesarje. Prvi razlog je seveda trenutno glede 
kovida. Vendar so tipke vsaj za kolesarje precej moteče, saj so na zanje precej neprimernih mestih. Enako 
pobudo so v tem mandatu že dali v stranki Lista kolesarjev in pešcev, vendar do sedaj še ni bilo nič urejeno. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
To je stvar celovite prometne ureditve. Kar se pa covida tiče, mislim da ima zdaj v vstopu v jesen vsak neko 
oblačilo, pa lahko tako stisne. Se trudimo, veliko je vsega in to je stvar celotne prometne študije, potrebno je 
pogledati, kje ima pešec prednost in kje ima pretočnost prednost.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 222 – Miha RECEK 
Nemudoma se naj postavijo opozorilne table v neposredni bližini nove fontane pred Hotelom Maribor, da 
voda ni primerna za pitje – zaužitje, prav tako ni primerna za kopanje (tuširanje), kajti ta voda kroži in ni 
vsak dan sveža. Prav tako to vodo pijejo domače živali (psi). Prav tako bi bilo potrebno dodati napis, da je 
igranje na lastno odgovornost tudi zaradi možnih padcev, sploh če misli fontana obratovati pozimi, kot 
rondo na Titovi cesti.  
 
Posredovano: Urada za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 223 – Tjaša GOJKOVIČ 
Prejšnji teden smo iz medijev izvedeli, da je bilo s strani gradbene inšpekcije odrejeno rušenje koče na 
Trikotni jasi, kar je v popolnem nasprotju s ciljem razvoja našega Pohorja, kot bele oziroma zelene, v obeh 
primerih pa prijazne turistično rekreativne destinacije. Glede na to, da omenjena lokacija predstavlja 
izredno priljubljeno sprehajalno rekreacijsko točko z vidika občanov, kakor tudi turistov, je jasno, da na poti 
na Pohorje sprehajalci nujno potrebujemo osnovno infrastrukturo, zlasti v smislu gostinskega servisa in 
sanitarij. V luči razvoja Pohorja po mnenju Liste kolesarjev in pešcev mestno ne sme dovoliti, da bi se tako 
pomembna točka, ki ni zgolj v interesu zasebnega investitorja, pač pa tudi mesta, saj kaže na vzpostavitev 
resne turistične destinacije, uničila. Zato dajem pobudo, da Mestna občina Maribor preuči problematiko in 
pomaga v okviru svojih zmožnosti, zlasti v smislu, da zagotovi podporo pri pridobivanju ustreznih dovoljenj.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Inšpekcija je državni organ, ki deluje v okviru zakona, mi bomo pa seveda naredili vse, kar bo v naši moči, da 
bomo pomagali to stvari legalizirati, še boljše pa bi bilo, če bi vsakokratni investitor vnaprej upošteval zakon 
in potem gradil.  
 
Posredovano: Odgovor podan na seji 
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POBUDA ŠT. 224 – Stojan AUER (neavtoriziran magnetogram) 
Malo se navežem na naše sosede iz severa. Namreč, v Linzu, Salzburgu, Grazu in pa na Dunaju so prav te dni 
prejšnji teden sprejeli mestni sveti odločitve, da ne glede na epidemiološko sliko gredo v organizacijo 
božičnih sejmov. Župan Salzburga je ob tem povedal, da če tega ne bi storili, bi mesto izgubilo dodatnih 60 
mio evrov, ki jih mesto pridobi. Maribor je še posebej v zadnjih letih izgubil nek sloves božičnih sejmov ali 
pa vsaj turistične ponudbe mesta tudi zaradi slabe organizacije in zares klavrne ponudbe iz teh stojnic, ki jih 
pripravil Zavod za turizem. Da ne govorim o Čarobnem decembru, kjer smo zapravili ne vem koliko denarja. 
Ne glede na to, odločitev mesta bo, ali sploh gremo v to ali ne. Seveda ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ, 
tako kot smo se odločili tudi za izvedbo Festivala Lent. Dajem pobudo, da danes, jutri sprejmemo odločitev, 
da Maribor to organiziral bo, kajti s tem damo nek signal v prostor, da se ljudje začnejo pripravljati, tudi 
tisti, ki so seveda zainteresirani za postavitev stojnic, ne pa da gremo z razpisom tik pred zdajci, na katerega 
se potem izredno slabo odzovejo, tudi tisti, ki bi se sicer lahko. In drugič, zdaj imamo veliko možnost, da pa 
vendarle umestimo Maribor na zemljevid božičnih sejmov v tem trikotniku Gradec – Zagreb – Ljubljana, pa 
tudi Celje, ki so vse bolj prepoznavni v okviru organizacije tovrstnega sejma.  
Mestna občina Maribor naj čim prej pristopi k strategiji Božičnega sejma in poda smernice za njegovo 
domačo in mednarodno prepoznavnost.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Čarobni december v Mariboru bo. Vsi vemo, da je to ena izmed bolečin, da imamo tudi tukaj velik zaostanek 
in da bo to vsekakor proces, da bomo to mesto tudi na tej točki spravili na zemljevid, ker tudi drugi so to 
zgodbo gradili. Imamo nove ideje, tudi v sodelovanju s Holdingom. Upam, da se pokazalo, kako je lahko 
mesto boljše tudi zaradi delujočega Holdinga. Drugih idej, glede na evalvacijo lanskega, je tudi dosti, 
denarja bolj malo, ampak gremo v smer, da Čarobni december v Mariboru bo in bo boljši, kot je bil lani.  
 
Posredovano: Odgovor podan na seji 
 
 
POBUDA ŠT. 225 – Jožef ŠKOF 
Podajam pobudo, da se strani Mestne občine Maribor ter z Ministrstvom za okolje in prostor resneje 
pristopi k problematiki, ki zadeva odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi, saj sploh ni razglašeno kot 
degradirano območje. Vse preveč je tudi veliko »čejev« ter zavajanja, zato ne pridemo do skupnih rešitev. 
Tudi reka Drava je velik problem, ki se zavlačuje že vrsto let. Strokovnih prijemov na žalost ni, saj se tudi v 
prazno zapravlja denar, dolgotrajnega učinka pa žal ni. Velike zavore predstavljajo nevladne organizacije, saj 
se zadnjega posveta na to problematiko niso udeležili.  
 
Posredovano: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (Metava) 
             Urad za komunalo, promet in prostor (Drava) 
 
 
 
Podana so bila naslednja VPRAŠANJA:  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 200 – mag. Bernard MEMON 
Vodstvu Mestne občine Maribor zastavljam vprašanje ali obstaja kakršnakoli strategija ali načrt glede 
postavitve cestnih hitrostnih ovir v MOM in ali je ta poleg morebitnih zakonskih obvez podvržena 
morebitnim predhodnim analizam v naši občini. 
Opaziti je namreč nedoslednost saj si občani na posameznih odsekih želijo, da bi se navedene ovire 
postavile iz razloga doseganja visoke hitrosti mimo vozečih vozil (primer Sokolska ulica), ki je precej ravna in 
so iz navedenega razloga hitrosti vozil višje. Na primerjalnih cestah (kot je npr. Valvasorjeva) pa so ovire 
postavljene.  
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Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 201 – Igor JURIŠIČ 
Na 14. redni seji MS MOM je 23 (od 28 prisotnih) potrdilo sklep pod 30. točko GMS-282, teh 23 svetnikov 
pa je kasneje državnozborski poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti označil za idiote. Župan je sicer dne 15.7. 
javno ostro odgovoril (https://www.vecer.com/mariborski-zupan-sasa-arsenovic-poslancu-zmagu-jelincicu-
maribor-se-zna-soociti-s-svojo-zgodovino-10196166), a opravičila do danes nismo slišali. 21.7.2020 sem 
zahtevo naslovil tudi na predsednika DZ RS g. Zorčiča, a do danes nisem prejel odgovora, kaj šele opravičila 
dotičnega poslanca, sicer rojenega v Mariboru. Zato sprašujem župana, kaj lahko občina še stori in kaj bo 
dejansko storila, da se vsaj predsednik DZ RS v imenu DS jasno distancira od te izjave, če že ne moremo 
doseči opravičila državnozborskega poslanca izvoljenega v sosednji občini. 
 

Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala, gospod Jurišič. Tukaj en pomislek, da večkrat ko bomo to omenjali, večkrat bomo slišali tudi to 
besedo, kaj da mi smo. Drugo pa je stvar kulture vsakega posameznika in mislim, da gospoda ne moremo 
spremeniti. Mogoče bi ga lahko spremenili, če bi imel manj v roki tega, kar je imel, ko je to govoril.  
 

Posredovano: Kabinet župana (ali bodo odgovor dopolnili?) 
 

 
VPRAŠANJE ŠT. 202 – Josip ROTAR 
Prosim za informacijo, koliko sredstev se je do sedaj zbralo v okviru Proračunskega sklada, ki ga je mestna 
občina ustanovila letos spomladi, z glavnim namenom zagotavljanja humanitarne pomoči prebivalcem naše 
občine. Prav tako me zanima, koliko sredstev je bilo do sedaj porabljenih za promocijo tega sklada v 
različnih medijih ter ali lahko mestni svetniki dobimo informacijo, kateri lokalni mediji so dobili sredstva in 
kakšno obliko promocije so do sedaj izvedli.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Bomo postregli s številkami, ker jih ne vem na pamet.  
 
Posredovano: Urad za finance in proračun 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 203 – Ljubica JANČIČ 
Gospod župan, na zadnji seji v mesecu juniju sem podala pobudo, da bi lahko krajani Radvanja, Peker, 
Limbuša in ostali, plačevali položnice na blagajni pri spodnji postaji Vzpenjače. Zanima me, če se bo ta 
pobuda realizirala? 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Ne vem, kako daleč smo s tem, pobuda se mi je zdela v redu, če je to možno, ampak ne vem, kakšni so 
stroški.  
 
Posredovano: Urad za finance in proračun 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 204 – Matic MATJAŠIČ 
Meseca maja smo obravnavali famozno revizijsko poročilo družbe Snaga, vsi se spomnimo, kako so 
predstavniki podjetja Ernst&Young izsilili tajno obravnavo in ta revizija se je tako skrivala, da ste me celo 
odstranili iz seje MS, ker sem vztrajal pri javnosti in pri tem, da je prav, da občani vedo, kam je šel javni 
denar, sploh ob dejstvu, da so cene odvoza smeti/Snage v zadnjem letu nenormalno zrastle.  
Danes imam odločbo informacijske pooblaščenke RS, ki odloča, da je ta famozni dokument JAVEN! 
Moje vprašanje je: Kaj boste župan storili zdaj, bomo revizijo družbe Ernst&Young še enkrat, JAVNO 
obravnavali, boste preklicali sklep o tajnosti, sklep o odstranitvi svetnika, lahko javno pričakuje vsaj 
opravičilo župana, kakšne bodo posledice za družbo Ernst&Young – bo MOM zahtevala materialno in 

https://www.vecer.com/mariborski-zupan-sasa-arsenovic-poslancu-zmagu-jelincicu-maribor-se-zna-soociti-s-svojo-zgodovino-10196166
https://www.vecer.com/mariborski-zupan-sasa-arsenovic-poslancu-zmagu-jelincicu-maribor-se-zna-soociti-s-svojo-zgodovino-10196166
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kazensko odgovornost, boste župan, glede na to, da ste namesto javnega varovali zasebni interes, 
odstopili?  
Hvala.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Zelo populistično, čestitam. Jaz sem varoval javni interes, ker je podjetje Snaga v javni lasti in sem želel 
zaščitit vse kar bi lahko, da ne bi šlo kaj narobe v vseh mogočih postopkih. Vi, kako ste se pa obnašali, pa o 
tem raje ne bi še enkrat. Bomo to preučili, kako je s tem in kakšna je bila takrat situacija in koliko  je to javno 
ali ni javno. V tisti situaciji ni moglo biti javno, bi lahko bilo več škode kot koristi. Je pa zdaj vam koristilo in 
upam, da boste dobili kakšen glas več na prihodnjih volitvah. Vi ste svoje vprašanje že podali in poglejte, kaj 
ste na koncu napisali. Ampak ne bom zdaj o tem.  
 
Posredovano: Kabinet župana  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 205 – Aljaž BRATINA 
Na 5. izredni seji Mestnega sveta MOM, ki je bila v četrtek, 14. maja 2020, sta bila sprejeta dva sklepa  
(34 ZA, 0 PROTI) in sicer:  
Sklep 7: Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP 
za izvedbo projekta posodobitve omrežja JR in zagotavljanja osvetlitve javnih površin – cest na območju 
MOM (GMS – 225) obravnaval po skrajšanem postopku.  
Sklep 8: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za 
izvedbo projekta posodobitve omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve javnih površin – cest na 
območju MOM po skrajšanem postopku.  
Glede na trenutno stanje javne razsvetljave na območju MOM, prosim za informacijo poteku projektnih 
aktivnostih in predvideno časovnico za posodobitev javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve javnih 
površin – cest na območju MOM realizacijo.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Razpis je zunaj, igra je velika, igralci na vse načine podaljšujejo roke, kar je slabo za nas, ker je vsak mesec 
predvidenih cca 40.000 evrov prihrankov. V interesu vseh nas je, ki se tu okrog trudimo, da bi to čim prej bilo 
po čim nižji ceni izvedeno.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 206 – Matej ŽMAVC 
Kako potega izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja? Če lahko strokovne službe po 
posameznih delih mesta izdelajo približno terminsko izvedbo za letošnje in naslednje leto. Krajani 
posameznih delov nestrpno čakajo izvedbo, da se bodo lahko priključili. 
 
Odgovor podžupana, dr. Sama Petra MEDVEDA 
Glede kanalizacije lahko rečemo, da smo s projektom aglomeracij uspeli, da imamo pridobljeno že gradbeno 
dovoljenje, da bomo v kratkem pričeli z izbiro izvajalcev, da prav tako pričnemo v kratkem z gradnjo 
kanalizacije v območju investicije podaljška Ceste proletarskih brigad, kjer tudi kanalizacija prečka traso te 
ceste, tako da smo kar aktivno v teku s to investicijo in imamo kljub zapletom, ko je MOP skoraj zahteval 
presojo vplivov na okolje in kasneje od tega odstopali, dejansko lahko poročamo, da zadeva gre v pravi 
smeri.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala. To je bil tudi eden izmed kamenčkov, ki se nam je odvalil, ko smo končno dobili to gradbeno 
dovoljenje, po letu in pol prizadevanj, pa je bilo že skoraj vse izgrajeno. Torej, 25 km aglomeracije bo rešene.  
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Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 207 – Miha RECEK 
Pristojne službe kot vas, župan, sprašujem in prosim, da mi odgovor podate pisno s točnimi podatki na dan 
1. 9. 2020, koliko odpadnega blata, kdo je blato odpeljal in kam so ga odpeljali iz Dogoške čistilne naprave, 
kajti položnice s 300% podražitvijo za odvoz odpadnih voda, plačujemo že več kot 3 mesece. Zanima me, če 
to, kar smo takrat sprejeli na seji mestnega sveta s takojšnjim odvozom blata tudi uresničujemo. Hvala.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Kot veste uresničujemo. Vozi se stran. Ni bilo fajn, da je potem tako deževalo. 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
             JP Energetika Maribor d.o.o. 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 208 – Tjaša GOJKOVIČ 
Glede na to, da je bilo na temo prvega pasjega parka že veliko slišanega, kot tudi obljubljenega s strani 
Mestne občine Maribor, me zanima, ali lahko občani še v tem letu pričakujemo otvoritev le-tega? 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Kar se pasjega tiče in vseh pasjih parkov pa je tudi to eden izmed izzivov ali smo mi vsi skupaj res dolžni to 
brezplačno delati in ali bo treba za te pasje parke tudi uporabnikov tudi zaračunati. Upam, da počasi 
računajo s tem.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 209 – Melita PETELIN 
Name so se obrnili stanovalci Marmontove ulice v Maribor in prosijo za pojasnilo, glede obnove oz. pričetka 
del obnove njihove ulice. Ulica je res potrebna obnove.  
Prosimo tudi za pojasnilo glede ureditve oz. popravila ceste mimo podjetja Košaki, tovarne mesnih izdelkov 
d.d, Oreško nabrežje.  
Saj je na cestišču velika vdolbina oz. udarna jama, da se moraš skoraj ustaviti z vozilom, že dalj časa in 
poraja se vprašanje kako oglednik podjetja Nigrad opravlja oglede, da navedenega ne vidi.  
Zato je moja pobuda sledeča:  
Obvezno bi moral zaposleni iz Urada za komunalo imeti svojega oglednika, saj bi le ta zagotovo prej videl 
»napake« na cestah in ulicah in tako prednostno reševal nujna dela. MOM je plačnik, Nigrad je oglednik in 
istočasno opravlja dela. To nikakor ne gre skupaj. Če bi nekdo iz urada, bi si lahko bistveno hitreje in 
natančneje oz. strokovno ogledal navedena dela. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Ob tej priložnosti bi izkoristil to, da dajmo najprej izkoristiti službe in vzvode, ki jih zdaj že imamo. Nigrad 
ima svojo dežurno številko in se na njih najprej obrniti, če imajo koncesijo za vzdrževanje ceste, bo po moje 
najhitreje prišlo do realizacije. Če pa tam ni odziva pa lahko potem gremo naprej. Fajn bi bilo, če bi vsak 
svoje delo naredil, za katerega je plačan, drugače pa moraš nove ljudi zaposlovati za nekaj, kar pa pri vseh 
teh kilometrih…bomo preverili, kaj je najbolje. Je pa res, da ni fajn, da je kot je, marsikje je teh lukenj.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
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VPRAŠANJE ŠT. 210 – Stojan AUER (neavtoriziran magnetogram) 
V kakšni fazi so pogovori o srečanjih posameznih predstavnikov vlad oz. ministrstev v Mariboru v času 
predsedovanja EU? Ali še drži, da Maribor gosti predsednike parlamentov? Kako potekajo priprave? 
Minilo je več kot leto dni, mislim, da je bil ta obisk tedanjega predsednika DZ, 17. julija lani. Po sestanku ste 
nas z veseljem obvestili, da imate njegovo zagotovilo, da bo mesto Maribor gostilo vsaj predsednike vseh 
parlamentov Evrope v času predsedovanja Evropski uniji, da pa se bo seveda na to temo tudi Maribor lahko 
do takrat bolje, širše pripravil tudi na vse ostale možnosti, ki jih to predsedovanje ponuja. Zanima me, kako 
potekajo ti pogovori o vlogi Maribora v času predsedovanja. Ali še drži to, da bomo gostili predsednike 
parlamentov ali ste se vmes že dogovorili še za kakšne druge obiske. Namreč, teh obiskov bo nešteto in jaz 
verjamem, da bo Maribor to priložnost izkoristil.  
 
Posredovano: Kabinet župana 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 211 – Jožef ŠKOF 
Moje vprašanje se glasi, zakaj že vrsto let Mestna občina Maribor nima prostorskega plana, ki je nujno 
potreben. Vedno znova se srečujem z novimi obljubami, ki se kasneje izkažejo za laž ter zavajanja. 10. junija 
sem prejel odgovor, ki se je glasil vse v zvezi s pripravo občinski prostorskih načrtov ter občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov je vključeno v pristojnosti občin. Naj tisti, ki so za to plačani opravijo svoje delo 
korektno in učinkovito. Prosim za pisni odgovor.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za urejanje prostora 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Objaviti na spletu  
 
 
 

 


