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IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ 

7. seje mestnega sveta, 9. september 2019 
 
 
 
Podane so bila naslednje POBUDE: 
 
 
POBUDA ŠT. 89 -  Melita PETELIN 
Prvi vtis, ki ga prejme obiskovalec, ko pride v nek kraj, je stanje cest, zgradb in okolice.                        
Parkirišče ob Zgornji postaji Pohorske vzpenjače daje klavrno podobo in zagotovo ni v ponos občini. Enako 
velja za zunanji videz stavb bivše zgornje gondole, okoli katerih so postavljeni stari, neugledni kontejnerji 
(en je celo namenjen reševalni službi). Dodaten udarec predstavljajo ostanki nekdanje bencinske črpalke. 
Obiskovalec ob prihodu na parkirišče ne dobi občutka, da je v modernem turističnem središču, saj vse 
skupaj daje kvečjemu videz zapuščenega socialističnega industrijskega obrata. Parkirišče ni veliko, zato 
njegova sanacija ne more biti povezana s prevelikimi stroški.                    Stavbe za začetek potrebujejo zgolj 
čiščenje in barvanje lesenih delov ter odstranitev kontejnerjev. Tudi to ne bi predstavljalo finančnega 
vložka, ki ga občina ne bi zmogla. Posledično pa bi ureditev povzročila prijetnejši vtis pri obiskovalcih in 
posledično večji obisk. 
Zato je moja pobuda, da se takoj pristopi k izboljšanju podobe tega parkirišča. 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 

 

 
POBUDA ŠT. 90 -  Jelka KOLMANIČ 
Kopica problemov, na katere opozarjajo tudi mediji, kaže na to, da se na vseh nivojih na demografske 
spremembe, slabo ali pa sploh ne pripravljamo. Večer je v torek 13. 8. predstavil nemogočo situacijo, do 
katere prihaja zaradi nezadostnih kapacitet v domovih za ostarele. Prav gotovo je to problem, ki ga bo 
nujno rešiti. Na to opozarja tudi varuh bolnikovih pravic v svojem poročilu za leto 2018. 
Dodatni problem pa se pojavlja pri bolnikih, pri katerih je zdravljenje zaključeno, je pa njihovo zdravstveno 
stanje takšno, da potrebujejo dodatno nego, ki jim je svojci, ali tudi domovi za ostarele ne morejo nuditi. 
Probleme teh ljudi rešujejo  negovalne bolnišnice, ki jih v Sloveniji skorajda ni, jih pa nujno potrebujemo.  
Kolikor je znano je UKC Maribor že v preteklosti načrtoval, da bo Oddelek za pljučne bolezni namenil 
negovalni bolnišnici, za kar je nameraval pridobiti tudi evropska sredstva. To je bilo zapisano tudi v njegovi 
strategiji. Tokrat je UKC  pripravil dokumentacijo, povezano s fizično selitvijo Oddelka za pljučne bolezni in 
bilo bi prav, ko bi se tej zamisli namenila dolžna pozornost. Predvidevam, da bi bilo zaradi skopo 
odmerjenih sredstev za investicije v zdravstvu, nujno pridobiti tudi evropska sredstva.  
Dajem pobudo, da MOM  poda iniciativo vodstvu UKC, naj se preverijo možnosti ustanovitve negovalne 
bolnišnice v prostorih izpraznjenega Oddelka za pljučne bolezni in predlagam, da rešitev tega problema 
prevzamejo naši poslanci v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in drugimi pristojnimi institucijami. 
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Posredovano: podžupanja, mag. Helena KUJUNDIĆ LUKAČEK 
POBUDA ŠT. 91 – Tjaša GOJKOVIČ 
V Listi kolesarjev in pešcev podajamo pobudo za celostni pristop urejanje otroških igrišč v mestu. Ta naj v 
prvi vrsti zajema izboljšanje stanja in uporabnosti obstoječih igrišč na javnih površinah, ki so v domeni 
mestne uprave, kot tudi ureditev novih otroških igrišč na javnih površinah, kjer so ta potrebna. Mesto 
Maribor naj postane otrokom prijazno mesto.  
Namreč trenutno stanje otroških igrišč v mestu je neustrezno in ne sledi standardom urejanja otroških 
igrišč. Ugotavljamo, da v okviru mestne uprave ne obstaja:  

(i) jasna opredelitev odgovornosti za urejanje igrišč;  
(ii) določen standard urejanja igrišč;  
(iii) strateška ureditev financiranja obstoječih in novih igrišč. 

Prav tako mestna uprava nima pregleda nad številom igrišč na število otrok.  
Zato želimo, da se v mestu pojavi ustrezno število kvalitetnih, kreativnih otroških igrišč ustrezne velikosti, ki 
bodo služila izboljšanju zdravja naših otrok, bodo generator družabnega življenja in medgeneracijskih 
kontaktov in bila simbol nove kvalitete bivanja v vseh delih našega mesta.  
V tem smislu dajemo pobudo mestni upravi, mestnemu urbanistu in pristojnim službam, da izdelajo 
strateški in izvedbeni načrt urejanja infrastrukture, namenjene otrokom ter ga posredujejo v najkrajšem 
možnem času v razpravo in uskladitev vsem mestnim četrtim in krajevnim skupnostim.  
Hkrati naj pristojne službe ter mestni urbanist v okviru prenove promenade v mestnem parku, uredijo 
vzorčen primer urejenega, sodobnega, inovativnega otroškega igrišča, skupaj s parkovno opremo, ki naj 
nudi prostor za kakovostno druženje in rekreacijo najmlajših, starejših otrok ter populaciji z motnjo v 
duševnem razvoju, s čimer bodo odpravljeni najrazličnejši predsodki. Po drugi strani pa nas se ohrani 
parkovni značaj prostora, kateri naj spodbuja k spoznavanju najrazličnejših naravnih materialov in različnih 
rastlin, ki jih najdemo v lokalnem okolju. Igrišče naj bo opremljeno z napisi za slepe in slabovidne.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 92 – Milan MIKL (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Dajem pobudo, da se ponovno preveri smiselnost širitve cestnega odseka, pri hišni številki Trčova 158. To 
ne more biti dolgoročna rešitev, saj gre za zelo nevaren ovinek. Krajani so me pozvali in me prosili, da dam 
ponovno pobudo. Tam je vse skupaj zastalo zaradi tega, ker je potrebno v drugo stran narediti eno veliko 
škarpo ali pa iti do rušenja te hiše. Skratka, takšna rešitev kot je sedaj zagotovo ni v redu in bi želeli, da si 
projektant ponovno pogleda to zadevo in preide v takšno rešitev, s katero bodo dejansko tam vsi 
zadovoljni. Cesta je dokaj v redu urejena, le ta del je tako zožen. Verjamem, da se bodo našle prave rešitve.  

 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 

 
 
POBUDA ŠT. 93 – Igor JURIŠIČ 
»Pobuda mladih za poletje 2020« 
Na dogodku »Oblikuj poletje v Mariboru po svoji meri« 19.6.2019, ki ga je izvedel Mladinski kulturni center 
Maribor v okviru mednarodnega projekta BASE, sem mladim, ki so se udeležili dogodka in na katerem so 
sodelovale tudi tri ključne organizacije, ki skrbijo za dobrobit mladih in sicer Mladinsko kulturni center 
Maribor, Zveza prijateljev mladine in Popotniško združenje Slovenije, obljubil, da bom pobude mladih 
predstavil na prvi naslednji seji Mestnega sveta MOM. Glede na to, da je poletje 2019 za nami, sem pobudo 
imenoval »Pobuda mladih za poletje 2020« in je seznam pobud mladih za kvalitetno preživljanje prostega 
časa v poletnih počitnicah.  
Stranka mladih – Zeleni Evrope tako povzema pobude mladih in predlaga, da se naslednje poletje poskrbi za 
mlade na naslednjih področjih in s konkretnimi predlogi, kot sledi: 
 
Umetnost: 
- Art camp 
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- Foto kroki 
- Modna ustvarjalnica 
- Plesni kamp 
- Kino na prostem  
 
Glasba: 
- Festivali (Psy trance, Techno, Hard core, Drum and base) 
- Lent cele počitnice 
- Oder na trgu Leona Štuklja celo leto 
- Več aktivnosti v MB parku 
- Noč stare glasbe 
- Pool party na Mariborskem otoku 
 
Šport: 
- Večje/boljše kopališče (podobno kot Ptuj) 
- Plavalni tečaj 
- Nočno kopanje 
- Kolesarske aktivnosti 
- Tek 
- Odbojka 
- Samoobramba 
- Nočna orientacija 
- Obmetavanje z vodnimi baloni 
- Golf 
- Go kart 
- Bungee jumping 
- Zip line 
- Down hill 
- Brezplačna proga za cross 
- Dobrodelni športni turnirji 
- Sky diving 
- Trampolin park 
 
Zdrav življenjski slog: 
- Delavnice preživetja v naravi 
- Delavnica za zdravilna zelišča 
- Delavnice DrogArta 
- Zdrava prehrana 
- Spolnost 
- Čas z naravo 
- Joga 
- Meditacija 
- Dihalne vaje 
 
Ostalo: 
- Poceni skuterji (25 km/h - ne potrebuješ izpita) 
- Prevoz po MB za dijake - brezplačno 
- Bolj pogost prevoz v in iz Maribora 
- Učenje tujih jezikov 
- Parade 
- Vstop v klube za 16+ tudi za mlajše 
- Adrenalinski park 
- Zabaviščni park 
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- Gledanje zvezd 
- Vesolje 
- Paintball 
- Odprta kuhna vsak petek 
- Predavanje o ličilih 
- Zabave s Holi barvami 
- Razstava, tekmovanje pasemskih živali 
- Spoznavanje tujih kultur 
- Konvencije, podobne kot ComicCon/Makkon 
- Izmenjave s tujino 
- Prvenstvo za gamerje 
- Escape room 
- Več Pokestopov in Pokemonov v Pokemon GO v Mariboru 
 
Ob tem tudi predlagamo, da Urad za kulturo in mladino pri svojem delu primarno izhaja iz dejanskih potreb 
mladih v lokalnem okolju (npr. da se to upošteva pri sofinanciranju programov/projektov, ukrepih in 
strategiji Urada na področju mladine).  

 
Posredovano: Urad za kulturo in mladino 
 
 
POBUDA ŠT. 94 – Saša PELKO (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Moja pobuda se nanaša na to, da je bil Maribor v letu 2018 Evropsko mesto športa, kar je bil upravičeno, 
kajti v Mariboru imamo športne ekipe in na splošno šport razvit na visokem nivoju in prav je, da se ga tudi 
temu primerno podpira. V avgustu me je negativno presenetila informacija, ki sem jo zasledil v medijih, da 
je Mariborski futsal klub Maribor razpustil svojo ekipo. Kot veste so tekmovali pred tem v evropski ligi 
prvakov, tako da je šlo za zelo uspešno ekipo in kolikor je bilo za razbrati v izjavi v medijih po neuradnih 
informacijah, bi podjetje Futsal, klub Maribor, to je bil glavni sponzor, še naprej financiralo, če bi dosegal 
nivo prvaka, tako pa so bili drugouvrščeni. Se pravi, šlo je drugouvrščeno ekipo v prvi ligi, ki se je razpustila, 
ob tem pa je dejal predsednik kluba: »Najbolj me pa boli, da se nam je odrekla lastna občina«, je kritičen 
Gajser. Za leto 2019 so namreč prejeli le 3.500 evrov, s tem denarjem pa seveda ne morejo kriti vseh 
prevozov ali vadnin. Če bi denar dobili vsaj na domači grudi, bi klub lahko še nekako obstal. Glejte, jaz 
razumem, da imamo v Mariboru en kup različnih klubov tako in drugače uspešnih, ampak da klub tekmuje 
na tako visokem rangu kot je Evropska liga prvakov in je celo na drugem mestu aktualni v Sloveniji, da bi 
občina morala biti tista, ki bi pomagala najti tako ali drugačno rešitev, saj zdaj se lahko sklicujemo, da pač v 
proračunu tega ni, da so razpisi ipd., ampak jaz mislim, da bi županstvo s svojo avtoriteto in močjo lahko 
kako drugače zagotovil vsa mogoča sponzorska sredstva in ne pustil, enostavno da en tak uspešen klub v 
mednarodnem merilu enostavno pred vrati crkne. Tako da, pobuda je, da če je le še možno, da se župan 
sestane s predstavniki kluba in skuša najti rešitev. Jaz sem prepričan, da rešitev obstaja, če nimate ideje, 
vam jaz lahko nekaj idej ponudim kasneje. 
 
Posredovano: Urad za šport 

 

 
POBUDA ŠT. 95 – Matej ŽMAVC 
Dajem svetniško pobudo ureditev prometa na območju Ulice heroja Bračiča in Ulice heroja Šlandra v MČ 
Center. Ulici sta prometno zelo obremenjeni zaradi iskanja prostega parkirnega mesta zaradi bližine 
Zdravstvenega doma, Sodišča, Policije itd. Problem predstavlja tudi večje parkirišče v zasebni lasti, ki ima 
vhod in izhod na istem mestu, čeprav ima že delno zgrajen vhod na začetku Ulice heroja Bračiča, ki pa ni v 
uporabi. Zgrajen dodaten vhod v parkirišče bi razbremenil ulico in izboljšal kakovost življenja. 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
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POBUDA ŠT. 96 – Željko MILOVANOVIČ 
Po večkratnih opozorilih strokovne javnosti, kasneje tudi Odbora za kulturo, dajem še sam pobudo za 
takojšnjo vzpostavitev Sveta za kulturo, skladno z Lokalnim programom za kulturo MOM 2015-2020.   
Poleg  Odbora za kulturo je  za  poglobljeno  in  sprotno  obravnavo  kulturnega  razvoja  mesta Svet  za 
 kulturo, sestavljen  iz priznanih poznavalcev  in  akterjev  mariborske kulture, nujen. Svet za kulturo mora z 
delom pričeti že v letošnjem koledarskem letu, saj mora opraviti strokovno evalvacijo izvedbe iztekajočega 
se Lokalnega programa za kulturo in na podlagi tega postaviti izhodišča za pripravo in sprejetje naslednjega, 
ki mora začeti veljati najkasneje z začetkom leta 2021. Slednje je zakonska obveznost občine. 
 
Posredovano: Urad za kulturo in mladino 

 

 
POBUDA ŠT. 97 – Matic MATJAŠIČ 
Spoštovani župan! 
Danes bomo govorili tudi o parkiranju v mestu in odvozu vozil, četudi morda odlok ne bo sprejet, pa prosim 
upoštevajte to pobudo. Po spominu misli, da je podobno pobudo že podal svetnik v prejšnjem mandatu (M. 
Stevanovič), a do danes še ni realizirana. 
Skoraj vsi smo se že srečali z odvozom vozila z pajkom. Neprijetna situacija, ko je potrebno urediti prevoz do 
depoja vozila ob Nigradu na Teznu. Ko pa želimo poravnati stroške odvoza in kazni, nam referent poda 
papirnato položnico. Plačilo s kartico ni mogoče, prav tako ne sprejmejo plačila preko spletne banke. To je 
leta 2019 nesprejemljivo. Ostane nam zgolj, da se po lastni iznajdljivosti odpravimo do najbližje pošte ali 
banke (ponoči in ob praznikih pa do dežurne pošte ali pumpe) in se nato vrnemo s fizično plačano položnico 
do okenca. Predstavljajte si družino turistov, sredi noči ali v nedeljo? 
Dajem pobudo, da se nemudoma, na okencu za prevzem vozil na Nigradu namesti POS terminal, ki 
omogoča plačilo s kartico, prav tako naj se zaposlene poduči o enakovrednosti plačila fizične položnice UPN 
in digitalnega potrdila o plačilu iz spletne banke. 
Verjamem, da bo to ob že tako neprijetni izkušnji odvoza, olajšalo izkušnjo strankam – našim občanom in 
obiskovalcem našega mesta. 

 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 

 

 
POBUDA ŠT. 98 – Ljubica JANČIČ 
Glede na dejstvo, da je bila kanalizacijska infrastruktura v Radvanju izgrajena nekje v letih 1964 – 1970 je 
neutemeljena zahteva lastnika MOM in upravljalca Nigrad po takojšnji ureditvi odklopa padavinskih voda iz 
sistema javne kanalizacije. Kajti lastnik MOM kljub temu, da so pristojne službe izdajale gradbena 
dovoljenja za individualne hiše in blokovsko naselje kanalizacijske infrastrukture ni prilagajala potrebam 
uporabnikov, čeprav so pred izdajo gradbenih dovoljenja za individualne hiše in blokovsko naselje 
kanalizacijske infrastrukture ni prilagajala potrebam uporabnikov, čeprav so pred izdajo gradbenih 
dovoljenj novo graditelji plačali zahtevane prispevke. Dejansko v kanalizacijsko infrastrukturo razen nujnih 
vzdrževalnih del v vseh letih ni bil vložen niti 1 EUR, kar ima za posledico, da kanalizacijska infrastruktura ni 
prilagojena velikosti sedanje poseljenosti. Nikakor pa to ne more biti podlaga, da lastnik MOM in 
upravljalec Nigrad sedaj zahtevate takojšnjo ureditev odklopa padavinskih voda iz sistema javne 
kanalizacije. Pred izgradnjo kanalizacijskega sistema so bil v naselju urejeni vodotoki, katere je izvajalec 
gradbenih del ob izgradnji uničil in tako individualnim hišam onemogočil naravno odvajanja padavinskih 
voda. Glede na lego naselja in velikosti parcel marsikateri lastnik stanovanjske hiše nima možnosti drugačne 
ureditve meteornih voda. Sicer pa uredba v svojem 24. členu 4. odstavka točno določa, kdaj se morajo 
izvajati ukrepi za odvajanje padavinske vode. Zato menim, da je zahteva do vseh lastnikov parcel 
neutemeljena in zavajajoča.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
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POBUDA ŠT. 99 – Josip ROTAR 
Ob načrtovani prenovi Ljudskega vrta je potrebno imeti v mislih poleg garažne hiše za avtomobile tudi 
garažo za varno parkiranje koles. Pri tem zahtevamo, da se MOM Maribor kot lastnik športnega objekta, 
projekta loti tako, da bo število potrebnih parkirnih mest za kolesa usklajeno z najboljšimi evropskimi 
smernicami na tem področju. Kot najboljše gradivo priporočamo Bicycle parking manual, ki ga je naredila 
The Danish Cyclists Federation, skupaj s podjetjem Celis Consult. V tem dokumentu je poleg tehničnih 
usmeritev, katera kolesarska stojala oz. naslonjala so primerna in na kakšnih širinah ter razmikih se 
postavljajo, med drugim tudi določeno število parkirnih mest na športnih objektih in rekreacijskih 
površinah. Ljudski vrt, ki je zaradi uspehov nogometnega kluba Maribor v zadnjih letih postal eden 
najboljših ambasadorjev in ponosov našega mesta ter širše regije, bi lahko bil pravi primer za dobro prasko.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 100 - Ivan CELCER  
Že več let planiramo ureditev ceste Košaški dol - Zgornji Košaki. Namreč 200 m ceste v hrib ni primerna za 
vožnjo šolskega avtobusa, kar bi občina po zakonu morala zagotoviti. Tragedija je toliko večja, da gasilci s 
cisterno po tej cesti ne pridejo na kraj požara, kar se je zgodilo leta 2017. Prosim za razmislek o tej cesti in o 
realizaciji pobude.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 101 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Spregovoril bom o problemu, ki je velik in o katerem ste seveda tudi vi, župan in podžupan, obveščeni. 
Prejšnji teden smo namreč imeli resno sejo, resen sestanek, kjer je direktor Javnega podjetja Snaga 
povedal, da je dal navodilo, da smeti iz otokov, teh je 1100 v Mariboru in so vse prej kot ponos mestu, ne 
bo več oziroma da se smeti od tam ne bodo več odvažale. Mi smo ga prepričali, da takšno navodilo takoj 
prekliče, po drugi strani pa je takšno navodilo upravičeno, saj nihče za to ne plačuje in to je velik problem, ki 
bremeni podjetje Snaga. Če se bo to zgodilo, vemo vsi, da bo to katastrofa za mesto. Ali se zavedamo, kaj to 
pomeni, če nihče ne bo odvažal smeti iz teh otokov? Jaz sem se danes zjutraj peljal mimo nekaterih otokov 
na Teznu, to je prava katastrofa, kaj vse ljudje počnejo in kaj vse mečejo na te otoke. Ni skrivnost, da več 
kot 3000 občanov ne plačuje odvoza smeti, ampak lepo iz svoje hiše zjutraj nekdo vzame vrečko in to 
mimogrede, ko se pelje v službo, vrže tja zraven kesona in »nikome ništa«. Vemo, kakšen problem je, o tem 
sva tudi z Vilijem govorila, če ga sam inšpektor dobi pri dejanju, potem mu seveda tega dejanja ni moč 
očitati in ga za to ni moč kaznovati. Skratka, nerešen problem, in zato predlagam, da čim prej resno 
pristopimo k reševanju tega problema in predvsem zagotovimo sredstva, ker drugače bo pravi kaos.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
Podana so bila naslednja VPRAŠANJA:  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 86 – Melita PETELIN 
V skladu s 1. odstavkom 20. člena Poslovnika Mestnega sveta MO Maribor postavljam dopolnilno vprašanje 
glede odgovora, ki ste ga podali na moje vprašanje (vprašanje št. 61). 
Na 5. seji mestnega sveta sem postavila vprašanje, na katerega ste v večini ustrezno odgovorili.                 
Žal pa na tretjo alinejo niste podali zadovoljivega odgovora.  
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Na vprašanje: »Kdaj se bo končno uredila in očistila okolica, vključno z obrezovanjem dreves, ob objektu 
Dvorakova ulica 5 (in ne samo košnja trave)?«, niste odgovorili s terminskim planom.                           
Na vprašanje kdaj, se namreč odgovori s konkretnim datumom. Če tega ni moč določiti, pa se v odgovoru 
zapiše, kdaj je opravilo načrtovano. Če sploh je. Namesto tega ste gostobesedno zapisali več tez, ki pa ne 
povedo ničesar. Kot mestno svetnico me zanima, KDAJ bo urejena in očiščena okolica, ne pa domnevno 
odlaganje odpadkov bližnjih stanovalcev. Od maja do danes se stanje okolice ob objektu Dvorakova ulica 5 
ni bistveno spremenilo. Zgolj sklepam lahko, da moje vprašanje na 5. seji mestnega sveta ni bila dovoljšna 
spodbuda za ukrepanje.  
Zatorej vljudno naprošam, da se mi konkretno, z datumom in brez odvečnega balasta, odgovori na 
preprosto vprašanje:  
»KDAJ se bo uredila in očistila okolica, vključno z obrezovanjem dreves, ob objektu Dvorakova ulica 5?« 
Urejena okolica je bistvena sestavina objekta. 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 87 – Jelka KOLMANIČ 
Občane MČ Studenci zanima kdaj bo zgrajena mreža primarnih in sekundarnih vodov kanalizacije in kdaj 
bodo zamenjane salonitne vodovodne cevi na območju Studenc. 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 

 

 
VPRAŠANJE ŠT. 88 – Tjaša GOJKOVIČ 
Ljubljana ima kar 224 javnih otroških igrišč, za katere skrbi mestna občina. Od tega jih deset sodi v prvo 
kategorijo, kar pomeni, da gre za najbolj obiskana igrišča, na katera prihajajo otroci iz vsega mesta in drugih 
krajev. Letni stroški z vzdrževanjem otroških igrišč in parkovne opreme na javnih površinah stanejo Mestno 
občino Ljubljana 700.000 EUR. 
Zanima me, koliko je javnih otroških igrišč, za katere skrbi mestna občina in koliko znašajo stroški njihovega 
vzdrževanja na letni ravni? 
Priloga: foto parkov z igriščem v Ljubljani 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 89 – Milan MIKL (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Kaj je z realizacijo investicije za umirjanje prometa in prehoda za pešce in izgradnjo pločnika na Dupleški 
cesti v Dogošah? 
To vprašanje sem podal na 6. redni seji mestnega sveta, gre pa v zvezi z izgradnjo pločnika v višini 50 
metrov, z izgradnjo cestnega prehoda in za napravo za umirjanje prometa. Enkrat vam bom pokazal tudi 
slike, kako otroci gredo tam v šolo. Do danes ni rešitve. Prejel sem odgovor, da v kolikor je tam seveda 
pridobljeno dovoljenje, kar se tiče zemljišča, da ni problema. To sem povedal, da je to urejeno. Bili smo pri 
podžupanu, dr. Medvedu, kjer smo se dogovorili, za kar se mu s tega mesta zahvaljujem in potem odprli 
določena vprašanja, to je bilo 8. julija, ampak do danes še nisem v zvezi s to rešitvijo prejel nobenega 
odgovora. Meni osebno, jaz sem Dogoščan, ampak živim v Zrkovcih, mi je nerodno hoditi v Dogoše. Mestni 
svetnik sem že toliko in toliko let in se ena taka zadeva ne more rešiti. Sredstva so v proračunu predvidena, 
ampak se to ne da urediti. Lepo bi prosil, naj gre nekdo pogledat, kako gredo otroci v šolo zjutraj v šolo. En 
del morajo iti po travi, da pridejo na drugo stran. Gre samo za 50 m pločnika, prehod za pešce in seveda 
napravo za umirjanje prometa. Ta zadeva še žal ni realizirana in vas res vljudno prosim, da več s temi in 
podobnimi vprašanji ne bom moril vseh ostalih, ampak res je dokaj žalostno, da se to ne uredi, saj gre za 
mala sredstva. Tudi sem sem se pozanimal, projekti so, projekti niso itd., veliko vprašanj je tudi podžupan 
izpostavil, jih predal pristojnim službam, ampak jaz kot mestni svetnik v zvezi s tem še nisem dobil prav 
nobenega odgovora. Rekel pa sem, da v kolikor mi mislijo tako odgovarjat, kot se mi je odgovorilo pri 
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podžupanu, se mi naj niti ne piše, ker je škoda časa, škoda papirja, na tak način. Verjamem, da se zadeva da 
rešiti in res naredite vse, da bo to rešeno v čim krajšem času.  
  
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 

 

 
VPRAŠANJE ŠT. 90 – Igor JURIŠIČ  
Za Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna galerija Maribor (UGM) in Muzej narodne osvoboditve Maribor 
prosim naslednje podatke: 

1. Koliko vstopnic je bilo prodanih v letu 2018 in v kolikšnem skupnem znesku ter koliko je bilo skupno 
število obiskov (vključno z brezplačnimi obiskovalci, če so bili) 

2. Koliko je bilo prometa z ostalimi izdelki in storitvami (na primer prodajo spominkov)  
3. Kolikšen delež v proračunu posamezne ustanove predstavljajo sredstva zbrana z vstopninami. 

 
Posredovano: Urad za kulturo in mladino 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 91 - Saša PELKO – (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Mestni svet je najvišji organ odločanja v mestni občini nasploh. Sestane se približno 10 x letno na rednih 
sejah in še nekajkrat letno na izrednih sejah. Javnost dela mestnega sveta je izjemno pomembna in jo kot 
tako zapoveduje tudi poslovnik mestnega sveta. Govori o tem, da mora biti prenos seje v živo preko spleta. 
In tako je v preteklih letih tudi bilo. Občani so bili deležni neposrednega prenosa sej preko interneta v zelo 
kakovostni obliki, s kakovostno sliko in zvokom, z napisi imen in priimkov svetnikov, tako kot se leta 2019 
tudi spodobi. Za vse tiste, ki nimajo dostopa do interneta pa je bil omogočen prenos preko klasičnega tv 
programa, tako da je bila javno precej zagotovljena, vse do nedavnega, ko ste se očitno odločili, da je 
kakovost prenašanja informacij s sej mestnega sveta, predobra za naše občane, tako ste nas vrnili precej let 
nazaj v preteklost in nam omogočili prenos sej mestnega sveta v kakovosti, kakor bi gledali zasedanje 
kriznega štaba v atomskem bunkerju v Černobilu. Ali je delo mestnega sveta res tako malovredno, da si ne 
zaslužimo dostojnega spletnega prenosa, kakršen je nekoč že bil? S tem samo kažete kako v resnici cenite 
mestne svetnike. Ali Maribor res ni vreden prenosa sej mestnega sveta na nivoju, kakršnega imajo vsaj 
okoliške, nekajkrat manjše, vaške občine? In še to. Če pravkar kliknete na povezavo za prenos sej mestnega 
sveta v živo na uradni spletni strani MOM, vam namesto trenutne seje odpre posnetek junijske seje 
mestnega sveta. To je pač napaka, ampak ali se zavedate, da s tem kršite evropsko direktivo, imenovano 
GDPR? 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Želeli smo zagotoviti javnost in znižati stroške, ki so bili približno 10 tisoč evrov na leto za to. Bomo preverili 
kvaliteto prenosa.  
 
Posredovano: Kabinet župana – vodja kabinet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 92 – Matej ŽMAVC 
Mestni svet je že leta 2017 sprejel Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Maribor. Besedne figure, 
zapisane v strategiji Samozadostni Maribor, Mobilni Maribor, preMeteni Maribor, Mestni Maribor, 
priZemljeni Maribor in po vseh ocenjenih vrednostih naložb v več milijonih eurov (konkretno vseh ukrepov 
je bilo za nekaj več kot 96,4 M€ od tega bi bilo iz drugih virov 62,7M€). Pri vsakem od ukrepov je zapisano 
tudi, da se izvaja poročilo o izvajanju aktivnosti. Dajem vprašanje, ali lahko vidimo stanje teh projektov v 
kateri fazi so, kakšna je njihova časovnica in kdaj bo prišlo do realizacije? 

  
Posredovano: Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna 

 
 

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15414
http://www.ugm.si/
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15416
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VPRAŠANJE ŠT. 93 – Željko MILOVANOVIČ 
Glede na to, da vodstvo multipleksa Maribox trdi, da razvija MESTNI kino, me zanima, če je do sedaj kdo 

izmed predstavnikov mesta oz. mestne uprave sodeloval v kakršnih koli formalnih ali neformalnih 

pogovorih o MESTNEM kinu Maribox. V kolikor ti pogovori potekajo, prosim za več informacij. Vprašanje 

posebej naslavljam na župana, g. Aleksandra Sašo Arsenoviča in na direktorja mestne uprave, g. Borisa 

Železnika. Prosim za pisna odgovora. 

Posredovano: Kabinet župana – vodja kabineta 
             Direktor mestne uprave 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 94 – Matic MATJAŠIČ 
Spoštovani Župan! 
Kot veste prihajam iz nevladnega sektorja, veliko sem v stiku z nevladnimi organizacijami v našem mestu. 
Mladina, sociala, kultura, humanitarne dejavnosti so zgolj nekatera področja, ki zagotovo prinašajo dodano 
vrednost našemu mesto skozi različne projekte. 
Tem organizacijam, v katerih v večini ljudje – naši občani, delajo kot prostovoljci, ki jim veliko pomeni 
podpora Mestne občine Maribor preko različnih razpisov, včasih pa je dovolj že pohvala ali oseben stik 
župana. Name so se obrnile nekatere organizacije in potarnale nad nedosegljivostjo oziroma 
nedostopnostjo župana. 
Vprašanje za vas, spoštovani župan pa je, koliko nevladnih organizacij ali njihovih prireditev ste osebno 
obiskali od nastopa mandata do danes? 
Razumem, da je urnik župana precej zaseden, da ima veliko obveznosti in za takšne obveznosti tudi 
podžupane, pa vendar si je potrebno vzeti tudi čas za tak osebni stik z tistimi, ki prinašajo izvrstne vsebine v 
našo mesto. Verjamem, da boste mojo pobudo premislili in si v urniku našli tudi določen del časa za takšen 
pristen stik z občani. 
 
Posredovano: Kabinet župana – vodja kabineta 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 95 – Ljubica JANČIČ 
Če držijo navedbe medijev o višini še nedokončanih del bazenske tehnike v Pristanu, me zanima, če je 
možen vpogled v vso dokumentacijo? Če so navedbe medijev resnične, sem ob 25 letnih izkušnjah v tej 
branži prepričana, da bo investicija krepko preplačana.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala, če boste imeli kakšen dober predlog glede Pristana bom zelo vesel, ker se borimo zmanjšati stroške, 
kolikor se da. 
 
Posredovano: Urad za šport  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 96 – Josip ROTAR 
Izražam nezadovoljstvo in ogorčenje nad odgovorom mesten uprave, ki sem ga dobil na mojo zadnjo 
pobudo na 6. redni seji Mestnega sveta, kjer so mi na pobudo o ureditvi prometnega režima in lukenj v 
asfaltu v okolici Male tržnice na Dominkuševi ulici, pristojni odgovorili, da so bile poškodbe na cestišču že 
sanirane v sklopu rednega vzdrževanja. Takšen odgovor ni skladen s stanjem na terenu oz. je izmišljen. Zato 
sprašujem pristojni urad, ali bi kdo od tam zaposlenih bil tako prijazen in šel na terenski ogled skupaj z 
mano in predstavnikom Mestne četrti Ivan Cankar. Poleg tega, da pred trgovino in lokali ni niti enega 
normalnega stojala za varno parkiranje koles, so luknje na Dominkuševi ulici še kako prisotne in še posebej 
izstopajoče v času deževja, ko se v luknjah nabere voda, mimo vozeči avtomobili pa to vodo škropijo na 
mimo hodeče pešce, med katerimi je tudi veliko otrok in njihovih staršev.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
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VPRAŠANJE ŠT. 97 – Ivan CELCER 
Sprašujem, predvsem Urad za komunalo, promet in prostor, kaj se je dogajalo s sanacijo drevoreda od 
križišča Šentiljske ceste do križišča Kersnikove ulice. Kdaj se bo dokončala? V letu 2017 je bil ta odsek v 
proračunu, dela so se pričela na zimo 2017 – 2018, in sicer obnova križišča, obnova kanalizacije, parkrat je 
kopalo na istem mestu in namesto, da bi to končal kooperant, je to Nigrad parkrat zasul in tudi asfaltiral. 
Odpeljali so se kanali do Kersnikove ulice, sedaj pa o delih ni duha in sluha.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 98 – Vladimira COKOJA (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Vprašanje bom postavila po spominu. Namreč, v skladu s poslovnikom mestnega sveta mora svetnik 
oziroma svetnica odgovor na svoje vprašanje prejeti do naslednje seje. Glede na dejstvo, da sem postavila 
to vprašanje že na prejšnji seji, odgovora nisem prejela, morda iz razloga, ker vprašanje ni bilo postavljeno 
ustno, ker smo v tem času med to točko imeli Komisijo za nagrade in priznanja. Vendar vam je bilo v pisni 
obliki predano. Zato bom na kratko ponovila moje vprašanje – gre za nujno potrebno sanacijo Malečniškega 
mostu. Kot veste je na ta most, ki je bil izgrajen leta 1978, opozorila tako stroka, Lovska družina, občani, 
krajani in tudi strokovna javnost. Gre za to, da je ta sanacija bila ocenjena na vrednost 1.5 mio evrov in je 
bila za Mestno občino Maribor takrat predvidena v mesecu marcu preteklega leta. Kasneje se je 
izkristaliziralo, da lahko v tem primeru gre za prekvalifikacijo tega mostu iz občinskega v državno 
infrastrukturo. To zadevo bi naj urejala Mestna občina Maribora in Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo. Kot so kasneje pogajanja pokazala je Direkcija za infrastrukturo ugotovila, da obremenitev 
po rekonstrukciji ne bi znašala polne obremenitve 30 ton, temveč zgolj 15 ton in se je zadeva ponovno 
vrnila na področje Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor. Zanima me, zaradi 
varnosti, kako daleč so pogajanja z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma, kdaj in kako se 
predvideva sanacija tega mostu, ki je prometno zelo obremenjen?  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 99 – Tatjana FRANGEŽ 
V začetku avgusta smo lahko brali o divjanju štirikolesnikov po Pohorju in o težavah, ki jih ima s 
preprečevanjem takšnega ravnanja lokalna skupnost. Pozimi poslušamo, kako se podnevi in ponoči po 
Pohorju vozijo z motornimi sanmi. Mislim, da si zaradi peščice objestnežev ne smemo dovoliti uničevanja 
našega Pohorja. Zanima me, kaj MOM dela na tem področju, kakšne pristojnosti ima in ali bo šla v kakšno 
intenzivnejšo akcijo proti temu. Kaj na to pravi Urad za varstvo okolja? Mislim, da bi občina tu morala biti 
proaktivna in Mariborčane in druge obiskovalce Pohorja, pa seveda tudi stanovalce in lastnike zemljišč 
zaščititi. Nenazadnje se dela s takšnimi letnimi in zimskimi (tudi nočnimi!) vožnjami škoda na zemljiščih, da 
ne govorimo o vznemirjanju živali, ki jim že tako krčimo življenjski prostor.  
Sprašujem, ali se bo MOM aktivno lotila reševanja problematike divjih voženj z motornimi vozili izven 
urejenih cest na Pohorju? In seveda, kako se bo tega lotila.  
 
Posredovano: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 100 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
V Ljubljani je 70 potopnih kesonov oziroma zbiralnih posod, ki se več vidijo, saj so vgrajene v zemljo. 
Ljubljana jih postavlja vedno več in več, tako da smeti v mestu praktično ni več, s tem so zdaj začeli tudi v 
Celju. Mi zaenkrat tu močno zaostajamo. Predlagam, da čimprej pristopimo k temu evropskemu projektu, 
na koncu koncev je za to tudi evropski denar in pripomoremo k nekemu videzu mesta, ki nam ta trenutek, ti 
otoki, povzročajo vse prej kot ponos.  
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Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala. Skladno z razvojem projektov smo dobili en kup predračunov na temo potopnih otokov. Poteka tudi 
velika akcija, ki smo jo že obelodanili – osveščanja nas samih, občanov, da v resnici smetimo sami sebi in 
upam, da bo ta mehek del v kombinaciji s poostrenim nadzorom dal rezultate. Drugače pa imamo tudi tožbo 
Snage, ki nas terja za plačilo tega dodatnega dela. Tako da, kakorkoli obrneš na koncu plača to meščan, 
davkoplačevalec, tisti, ki je priden.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Objaviti na spletu  

 

 

 
 


