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19. seje mestnega sveta,  28. januar 2021 

 
 

 
Posredovane so bila naslednje POBUDE: 
 
 
POBUDA ŠT. 247 – Matic MATJAŠIČ 

Spoštovani! Dajem pobudo po prošnji občana. V časih ko je malo gospodarstvo na tleh (MOM žal 
za razliko od ostalih občin po Sloveniji kljub pobudam ni uspela resno pristopiti k intenzivni post 
covid pomoči gospodarstvu), se z dodatnimi omejitvami še bolj onemogoča delo malih 
gospodarstev in malih kmetij. Obveščen sem bil, da je MOM v lanskem letu močno omejila in celo 
prepovedala ulično prodajo, kar se je nakazovalo tudi z ukinitvijo tržnice na Trgu Svobode, v 
medije pa je prišla tudi zgodba Petra Purgaja, ki je kar 20 let prodajal lokalne izdelke na Jurčičevi 
ulici. Izdelki so se prodajali tudi v različnih naseljih (Nova vas, Tabor…), a naj bi tudi tam morali 
prenehati s prodajo kljub urejenemu soglasju. Maribor ni samo center in prodaja lokalnih pridelkov 
ne sme biti skoncentrirana samo na osrednjo tržnico na Vodnikovem trgu. Takšne ulične prodaje 
dajejo mestu utrip, dajejo mu življenje in sprašujem se, ali bo Maribor res mesto, vredno naziva 
“mesto”, če boste izpraznili vse občinske nepremičnine in pregnali umetnike ter ulične prodajalce. 
Dajem pobudo, da ponovno omogočite ulično prodajo, tudi po MČ in KS, hkrati pa pripravite načrt, 
kako malim lokalnim kmetom in podjetnikom pomagati s prodajo izdelkov neposredno do občanov. 
Takšna pomoč v teh časih po epidemiji pomeni za vse ki se trudijo edino možnost preživetja. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Tržnica, tam kjer je, namenjena tržnični dejavnosti, deluje odlično. Nov ponudnik, ki je nadomestil, 
je Univerza na Partizanski, Dobrina deluje na Gosposki, in so zelo dobro organizirani, tudi kar se 
dostave tiče na dom.  
 

Posredovano:  Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 248 – Josip ROTAR  

Čas je, da se pripravi in posodobi Odlok o zelenih površinah, ki je zastarel in neaktualen.  
Predvsem gre za to, da sedaj z odlokom prepovedujemo vožnjo s kolesom po zelenih površinah, a 
hkrati kot zelene površine definiramo vse parke, mini parke, drevorede, zelene pasove itd. S tem v 
vsakodnevnem življenju spravljamo v nelegalno situacijo vse, ki kolesa poganjajo skozi Tomšičev 
drevored, mestni park, Slomškov trg, Magdalenski park in še marsikje drugje... 
Zato predlagamo, da se odlok pripravi na ta način, da bo upošteval drugačno logiko, kot so jo 
zasledovali njegovi pripravljavci pred 20 leti.  
Takrat je bilo v zapisanem prepoznati logiko, da je prepovedano VSE, razen tisto, kar je izrecno 
dovoljeno.  Mi pa bi predlagali, da odlok zasleduje logiko, da je dovoljeno VSE, razen tisto, kar je 
izrecno prepovedano.  
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Gre za pojmovanje svobode! 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala, se strinjam, poti za kolesarje je potrebno urediti. Istočasno pa apeliram, da se držijo pravil, 
da morajo svojo hitrost prilagoditi hitrosti pešcev. In naj še tukaj povem, upam, da me kdo sliši, da 
kolesa z motorjem do 25 km/h, niso kolesa, in ne sodijo v peš cono in tudi ne v park in ne po tisti 
poti, ki bi naj bila dovoljena v bodoče.  

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

 
POBUDA ŠT. 249 – Melita PETELIN 
Moja pobuda je, da kljub času, ki za otroke, ni prijazen, MO Maribor uredi in omogoči nagrade za 
pustne izvirne pustne maske,  otrok vrtcev in osnovnih šol skupaj z ZVEZO PRIJATELJEV 
MLADINE MARIBOR, ki lahko pripravi pustovanje, v smislu prijave preko videa oz. kakšnih drugih 
družbenih omrežij. 
Primer dobre prakse je bil  »DEDEK MRAZ« v Lutkovnem gledališče (skupaj  z RTV Maribor). 
Hvala. 
Prosim za odgovor, lep dan. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Odlična pobuda, hvala, delamo na tem, da ne bi pust bil samo distribuiran po družbenih omrežjih, 
ampak podobno kot je bil Dedek Mraz, ki je potoval po mestu. Tako da, dragi otroci, meščanke in 
meščani, pripravite se na pustovanje, kljub težki oz. prilagojeni situaciji.  

 
Posredovano:  Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 250 – Tatjana FRANGEŽ 
To pobudo sem pred časom sicer že poslala, ampak očitno se je nekje izgubila in nanjo nisem 
dobila odgovora, zato jo predstavljam še enkrat. 
Pred časom smo mestni svetniki prejeli pismo umetnika, kiparja Iztoka Maroha, ki nas je obvestil, 
da je za službeno stanovanje, ki ga najema pri JMSS, najemnina narasla za dvakrat. Podlaga za 
povečanje najemnine je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih 
stanovanj v najem, ki ga je nadzorni svet JMSS sprejel aprila 2020 in ki je službena stanovanja iz 
neprofitnih prekategoriziral v tržna stanovanja. Temu primerno se je spremenila tudi najemnina. 
Predvidevamo lahko, da je takšno povišanje najemnin doletelo tudi druge najemnike službenih 
stanovanj v lasti MOM oziroma v upravljanju JMSS. Ker je predsednik Nadzornega sveta JMSS 
takrat bil gospod Gorazd Škrabar, lahko upravičeno domnevamo, da je spremembo pravilnika 
odobril tudi župan.  
Po pravilniku o oddaji službenih stanovanj v najem se službeno stanovanje se odda v najem: 

 priznanim strokovnjakom pomembnim za občine – ustanoviteljice JMSS Maribor; 

 perspektivnim strokovnjakom pomembnim za občine – ustanoviteljice JMSS Maribor; 

 znanstveno - raziskovalnim delavcem aktivnim na območju občin – ustanoviteljic JMSS 
Maribor; 

 samostojnim kulturnim delavcem, ki ustvarjajo na območju občin - ustanoviteljic JMSS 
Maribor; 

 vrhunskim športnikom ali trenerjem oziroma športnim delavcem, ki so pomembni za občine 
– ustanoviteljice JMSS Maribor; 

 delavcem, zaposlenim v upravi občin – ustanoviteljic JMSS Maribor, ter zaposlenim v 
pravnih osebah, katerih ustanoviteljice so občine – ustanoviteljice JMSS Maribor; 

 pravnim osebam s sedežem na območju občin – ustanoviteljic JMSS Maribor, ki potrebujejo 
službeno stanovanje za svoje delovanje ali svoje sodelavce, ki izpolnjujejo splošni pogoj iz 
7. člena tega pravilnika, kadar je njihovo delovanje v interesu občine – ustanoviteljice JMSS 
Maribor. 
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Prosilec se za najem službenega stanovanja poteguje s prijavo na javni razpis, izpolnjevati mora 
določene pogoje, poleg ostalih mora imeti tudi določene reference s področja, na katerem deluje. V 
posebnih primerih lahko mimo razpisa službeno stanovanje dobi tudi prosilec s podporo župana, 
kadar je za to izkazan poseben interes občine. 
V zadnjih 15 letih je bilo dodeljenih cca 50 službenih stanovanj, iz poslovnih poročil ni razvidno 
komu, na katerih področjih delujejo, prav tako ni jasno, koliko službenih stanovanj v tem trenutku je 
aktivnih. Glede na letno poročilo za leto 2019 je bilo preverjenih 26 najemnikov službenih 
stanovanj, od tega jih 25 še naprej izpolnjuje pogoje za službena stanovanja.   
 

 
Župan je pred kratkim javno izjavil, da si v Mariboru želi tuje elite, da si bodo tujci želeli priti v 
Maribor. In v njem bivati s svojimi družinami. Da bi jih pritegnil, si recimo prizadeva ustanoviti 
mednarodno osnovno šolo.  
Kaj nam torej sporoča mestno vodstvo? Kaj nam sporoča župan? Da si želita elite, ampak tuje in 
tiste finančno uspešne. Za domačo elito in to sedaj govorim v tistem žlahtnem pomenu, kjer elita 
pomeni posameznike ali skupine, ki izstopajo po družbenem položaju, pomembnosti, kakovosti na 
kulturnem, umetniškem, pa tudi športnem in znanstveno raziskovalnem področju, posameznikom, 
ki so se že izkazali zaradi svojega nadpovprečnega angažmaja, nadpovprečnih rezultatov na 
področju delovanja, posameznikov, za katere si želimo, da bi delali in bivali v Mariboru vodstvu 
občine očitno ni mar. Zakaj bi jim sicer spreminjali neprofitno najemnino v tržno in to ne ozirajoč se 
na to, ali takšno najemnino zmore ali ne.  
Sprememba pravilnika se je zgodila v času, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija zaradi 
novega koronavirusa covid-19, danes je razglašena ponovno. Covid-19 je izrazito močno vplival na 
delo in dohodke umetnikov in samozaposlenih v kulturi. Praktično od pomladi naprej jim je 
onemogočeno delovanje in s tem tudi pridobivane sredstev. Podobno tudi na drugih področjih. 
Predlagamo, da JMSS nemudoma spremeni omenjeni pravilnik o dodelitvi službenih stanovanj 
tako, da bodo ponovno tretirana kot neprofitna in tako ne povzroča materialne stiske tistim 
najemnikom, ki jih je že tako prizadela kriza zaradi epidemije.  
Druga predlagana možnost pa je, da se najemnikom službenih stanovanj izračunava najemnina 
glede na njihovo premoženjsko stanje. 
Predlagamo tudi, da ponovno razmislimo, ali je Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj 
primeren (z ali brez omenjene spremembe), ali ne bi bilo smiselno nekoliko bolj razdelati instituta 
službenega stanovanja. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Tam na srečo ni direktorjev, je pa res kar nekaj čudnih rešitev, tako da jih rešujejo od točke do 
točke in ta najemnina nikakor sedaj ni tržna, ampak kvečjemu stroškovna. Bomo preverili. 
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Posredovano:  Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor  
 
 
POBUDA ŠT. 251 – Ivan CELCER 

Spoštovani g. župan, zgrožen sem nad odgovorom, ki sem ga dobil 25.1.2021 s strani vodje urada 
za komunalo, ge. Suzane Fras. Namreč zastavil sem vprašanje glede ceste Vodni hram – Zgornji 
Košaki, ki jo urejamo že nekaj let. Za dobrih sto metrov ceste potrebujemo več let. Ta cesta bi 
morala biti prioriteta za izvedbo, saj gre za naše najmlajše, ki obiskujejo osnovno šolo, predstavlja 
pa tudi  intervencijsko pot za gasilce in druga intervencijska vozila. Noben me ne bo prepričal, da 
pridobitev projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč in izbor izvajalca traja eno leto. Sicer se 
radi zgledujemo po sosednji Avstriji, kjer za podoben poseg in realizacijo potrebujejo en teden. Ne 
bi rekel, da MOM nima dovolj sodelavcev, da bi to lahko izvedli v enem letu, bojim pa se, da bodo 
osnovnošolci prej odrasli, preden bo lahko avtobus vozil po tej cesti. Če v tem ne vidite sramote, 
potem vašemu mišljenju oprostim. Prosim za pisni odgovor. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Gospod Celcer, mislim, da ste zelo dobro obveščeni, da ta cesta v Zgornjih Košakih je v 
proračunu, bo pa seveda potrebno rešiti lastništvo, ker ne moremo vlagati v tuje in upam, da nam 
bo to letos uspelo. Tako da gre naprej, v proračunu je, v amandmaju bo, tako da bomo ta problem 
rešili. Če pa bo kaj narobe s prevzemom zemlje, pa vem, da se lahko na vas zanesemo. Odlično. 

 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 252 – Ljubica JANČIČ 

Glede na sramoto in katastrofalno stanje Betnavskega gradu, kljub temu, da so vaše vizije župan 
fokusirane samo na strogi center Maribora podajam sledečo pobudo: 
Grad s svojo čudovito okolico je potrebno preurediti v biserno turistično destinacijo, ki bo enako 
nudila svoje usluge 365 dni v letu – tako poleti, kot pozimi in kjer bi lahko Mariborčani glede na 
bližino prihajali tudi peš. Sama notranjost gradu bi poleg ostalih stvari, pomembnih za turistično 
dejavnost, morala imeti tudi spominski prostor, tako za protestantsko kot tudi za katoliško 
zgodovino preteklosti tega čudovitega baročnega objekta. Na prostoru obstoječe okrogle cvetlične  
grede pred samim vhodom v grad, bi se zgradila okrogla fontana klasične oblike s 3 krožniki, ki bi 
bila ponoči osvetljena in preko katerih bi se voda v veliki količini iz zajetja v ribniku ter speljana na 
vrh fontane, kaskadno vračala obogatena s kisikom nazaj v ribnik ter tako omogočila življenje rib in 
hkrati sprožala krogotok. Okoli fontane bi bile krožno nameščene klopi. Poleti bi struga ribnika 
širine 6-8m služila za krožno veslanje okoli otoka. Celotna trasa(cca 800m) bi bila osvetljena. Če bi 
vremenske prilike pozimi to omogočale, bi lahko ribnik služil tudi kot krožno drsališče okoli otoka. 
Ob notranjem robu ribnika, na trasi obstoječe pohodne poti, bi se zgradila nova, širne cca 2m, v 
katero bi se vgradila za umetni led. 
Da bi se stvari lahko realizirale, je nujno potrebno rešiti lastninski status gradu in ga v imenu 
nacionalne prioritete pridobiti kot javno lastnino mesta Maribor. 
 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet --- 
PREUSMERITEV na Urad za gospodarske dejavnosti 
 
 
POBUDA ŠT. 253 – Igor JURIŠIČ 

Zaradi pereče problematike pretočnosti mesta, predvsem v smeri Vzhod – Zahod dajem pobudo, 
da se na naslednji, 20. Redno sejo MS MOM 22.2.2021 uvrsti točka PROMETNA PRETOČNOST 
MARIBORA, pod katero se obravnava predvsem problematika pretočnosti Vzhod – Zahod, 
trenutne težave, začasne rešitve in predlogi trajnih rešitev. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Hvala za pobudo glede prometne pretočnosti Maribora Vzhod – Zahod. Povezava Koroška – 

Slovenj Gradec s Prekmurjem, je skozi lijak v mestu, skozi njegovo zožitev, tako da pozdravljam 

vse mestu tvorne pobude, ki bodo pomagale rešiti ta problem. Rešitev je že bila pravzaprav 
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preverjena in je tudi zelena luč dana nekje na ministrstvu, za tunel. Na nas pa je, da pride čimprej 

do te realizacije, saj je realna rešitev in je tudi že delno skomunicirana z ministrstvom in tudi tej 

iniciativi sem dal priložnost, da bi oni sami predstavili problematiko na redni seji, pa se s tem niso 

strinjali, tako da sem vesel te pobude. Hvala.  

 

Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
V vednost:       Podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 
 
 
POBUDA ŠT. 254 – mag. Bernard MEMON 

Dajem pobudo, da se na Glavnem trgu, glede na veliko kamnito (ne-zeleno) površino namestiti 
vodno (kapljično) hlajenje (parilnik?). Fontano na tem trgu pa iz higienskih razlogov in zaradi 
odtekanja vode zagraditi s primernim betonskim okvirjem (v tujini je kar nekaj enakih vodnjakov, ki 
so obdani s kamnitim obodom). 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Projekt je bil narejen tako, da voda ne bi smela odtekati. Najprej je odtekala zelo, potem po mojem 
vedenju nič. Bomo preverili. Mislim, da bo potrebno nekaj narediti in bo voda tako kot po projektu 
tam, kjer bi morala biti, da ne bo potrebno graditi dodatnih ovir na tem lepem trgu.  

 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
POBUDA ŠT. 255 – Matej ŽMAVC 

Mestna občina Maribor je naredila pomemben premik z ustanovitvijo in povezovanja občinskih 
podjetij v holding. S tem se je pridružila razvitim evropskim mestom in bo dolgoročno 
zagotovila višji standard za občanke in občane. Pomemben dejavnik pri zagotavljanju storitev 
za občanke in občane je tudi upravljanje večstanovanjskih zgradb. Dajem ponovno pobudo, da 
se razmisli o upravljanju večstanovanjskih zgradb v mestu znotraj holdinga ali podjetja Mestne 
nepremičnine d.o.o. Za začetek se lahko upravlja večstanovanjske zgradbe kjer ima Javni 
medobčinski stanovanjski sklad oz. Mestna občina Maribor večinski lastniški delež stanovanj. 
 
Posredovano:  Kabinet župana 
 
 

Jožef ŠKOF je pohvalil hitro realiziranje njegove pobude iz 18. seje MS, št. 239, in se zahvalil 
za odgovor Skupnih občinskih služb – medobčinskega inšpektorata.  
 

 

Posredovana so bila naslednja VPRAŠANJA: 

 

VPRAŠANJE ŠT. 234 – Matic MATJAŠIČ  

Moje vprašanje pa je, koliko poslovnih prostorov v lasti MOM je letos izgubilo svoje najemnike 
(bodisi nevladne organizacije, socialna podjetja ali tržni najem). Vidno je namreč, in občutek v 
mestu je, da se obnašate kot zasebna nepremičninska agencija ne pa kot župan s širšim 
pogledom na življenje v mestu in vse več najemnikov ter uporabnikov zapušča poslovne prostore 
MOM (samovoljno ali prisilno). Odmevne zgodbe v letu 2020 so bile izselitve kulturnih organizacij, 
mladinskega sveta, številnih tržnih in socialnih podjetij… 
Odgovor naj vsebuje tabelo vseh poslovnih prostorov v lasti MOM, ki se oddajajo, uporabnika, 
izguba ali menjava uporabnika v letu 2020 (in razlog), cena najema ter spremembo cene v 
lanskem letu (v letu 2020 ste namreč izvajali cenitve in višanja cen 
najema) in druge pomembne podatke za odgovor na vprašanje. 
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Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Ne bi pa mešal brezplačne oddaje lokalov 5 let s težavami, ki jih imamo sedaj vsi v gospodarstvu 
zaradi vpliva epidemije, tako da bomo vse to poročali ločeno. Mislim pa da mesto ne more vlagati 
težkih milijonov v samo mesto in bi potem nekdo imel privilegij, da bi bil v teh prostorih brezplačno 
še več kot pet let, kar mislim, da je dovolj. 
 

Posredovano: Urad za gospodarske dejavnosti – Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in 
upravnimi prostori  

 
 
VPRAŠANJE ŠT. 235 – Melita PETELIN 

Prosim, da mi pojasnite, kakšne  oz. kako potekajo aktivnosti v zvezi s »sežigalnico odpadkov«? 
 

Posredovano: Podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 236 – Ivan CELCER 

Spoštovani, Tomšičev drevored urejamo že kar desetletje, obnavljati smo ga začeli v letu 2017. 
Zaradi zapletov in pomanjkljivega projekta se je obnova zaustavila. Vodja urada za komunalo je 
leta 2018 zagotovil, da bo Tomšičev drevored do Kersnikove ulice na novo urejen najkasneje do 
leta 2020. Leto je minilo, g. Eisenhut je v pokoju, ne vidim pa plana nadaljnjega obnavljanja 
cestišča v proračunu. Opozorim naj še, da se je podobno zgodilo z nadhodom v Krčevini preko 
avtoceste, od koder krajani pošiljajo fotografije in opozarjajo na nevarnost porušitve stopnišča. 
Leta 2018 je Nigrad na istem stopnišču snel granitne plohe dimenzije 4000 -100-340 zaradi 
sanacije. Kot predsednik MČ Ivan Cankar sem poizvedel za te granitne stopnice, ki so bile snete. 
Odgovor je bil, da so bile deponirane v skladišče Nigrada, ker teh po mojih informacijah  ni, prosim, 
da poizveste, kje so te stopnice, saj še rok za kazenski pregon ni zastaral. Podal sem poizvedbo 
leta 2018 bivši vodji za komunalo, promet in prostor g. Viliju Eisenhutu, odgovora od njega nisem 
dobil. Prosim, da mi pisno odgovorite, saj bo potrebno temu priti do dna.  
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 237 – Ljubica JANČIČ 

Prosim, da mi odgovorite kdaj se bodo realizirali projekti, ki so jih prebivalci MČ Radvanje 
izglasovali 22.11.2015 v okviru pilotnega projekta PP. Ko se je v aprilu 2016 sprejemal proračun 
MOM za leto 2016 je bil v odloku o proračunu opredeljen PP v višini 97.000 EUR za 14 
izglasovanih projektov. Posebej izpostavljam: 
Ureditev otroškega igrišča  ob Macunovi ulici, Sanacija Radvanjskega trga s fontano, ureditev 
parka na Macunovi ulici, Muzej na prostem ob Vzpenjači, hortikulturna ureditev Radvanja. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Kot vemo ta denar iz leta 2016 ni na nobenem računu, upam pa, da so ti projekti del sedanjega 
participativnega proračuna. Z Radvanjskim trgom in fontano, pa vemo, da ukvarjamo in upam, da 
bomo uspeli v letu 2021 kaj od tega.  

 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 238 – Igor JURIŠIČ 

V Košakih so se na območju, ki bi naj bila deponija SŽ za material izkopan pri gradnji tunela, začeli 
nabirati kosovni in gradbeni odpadki, ki najbrž niso povezani s SŽ in zaradi katerih so se na 
Stranko mladih – Zelene Evrope obrnili zaskrbljeni in ekološko usmerjeni prebivalci in sprehajalci. 
Prosim Vas, da mi do naslednje seje odgovorite, kakšno namembnost ima dotična parcela, kaj se 
tam lahko sploh odlaga in predvsem kdo lahko tam odlaga. V primeru nepravilne uporabe Vas tudi 
naprošam, da obvestite ustrezno inšpekcijo.   
Priloga: fotografije  
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Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 239 – Igor JURIŠIČ (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 

Odgovor na moje vprašanje št. 228 iz 18. seje nikakor ni zadovoljiv. Jaz sem vprašal glede stroška 
prevoza pokojnikov, ki so zaračunani po odločbi Civilne zaščite in so na računu. Prejel sem 
odgovor, da bi ti stroški verjetno tudi drugače nastali, čeprav je Zakon o pogrebni in pokopališči 
dejavnosti jasen. Tudi če bi npr. zakon predvideval in bi bilo odrejeno, da bi bilo potrebno vse 
pokojnike, zaradi npr. kakšne druge nalezljive bolezni, kremirati, bi tudi tisti, ki ne bi želeli 
kremiranja oz. tisti, ki bi ga želeli, tudi takrat ne plačali tega, ker bi to bila storitev po odločbi in ne 
na zahtevo žalujočih, tako da tule pričakujem, da se temu vprašanju konkretno in ponovno 
posvetite.  
 
Posredovano: Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 240 – Milan MIKL 

Spoštovani gospod župan, 22. 12. 2020 sem pisno zaprosil za pridobitev odzivnega poročila, ki se 
navezuje na končno poročilo o opravljeni redni notranji reviziji pravilnosti poslovanja v JZ ŠOM, z 
dne 11.11. 2019. Kot mestnega svetnika me zanima realizacija izvedbe priporočil, oziroma 
priporočenih ukrepov, ki so bili usklajeni na zaključnem sestanku, z dne 4.11.2019. 
5.1. 2021 in 11. 1. 2021 sem pri pristojnih službah  ponovno zaprosil, pa drugega kot kratek 
odgovor s strani vodje Urada za šport, ki mi je med drugim poslal korespondenco med njim in 
direktorjem ŠOM, g. Mežnarjem. Ta mu je pisno odgovoril, citiram: »Predlagam, da mu sporočite, 
da si lahko dokument ob predhodni najavi pogleda v naših prostorih«, nisem dobil. 
Spoštovani župan, vsi se zavedamo, da smo v pandemiji, ko je gibanje omejeno, ko velika večina 
zaposlenih dela od doma, veliko jih je na čakanju, direktor pa ne dopusti druge možnosti. Zanima 
me, ali kot mestni svetnik res nimam te možnosti, da mi dokument posreduje. Prepričan sem, da to 
možnost imam, saj so bili roki za izvedbo realizacije priporočil s strani revizijske službe že 18. 2. 
2019. 
 

Posredovano: Urad za šport  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 241 – Milan MIKL (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 

Kdaj bo začetek gradnje plinovoda v Prušnikovi 16? 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 242 – mag. Bernard MEMON 

Po kakšnem ključu se obračunava odvoz oz. odlaganje smeti v potopne zbiralnike na Glavnem 
trgu? 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 243 – Matej ŽMAVC 

Ponovno dajem vprašanje glede pilotnega projekta v Radvanju glede ločevanja komunalnih 
odpadkov. Poročila in zaključkov še vedno nismo prejeli od podjetja Snaga. Kakšna je 
strategija ravnanja oz. ločevanja odpadkov. Ali je res, da nameravate v nekaterih delih 
postopno ukiniti ekološke otoke? 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Glede ekoloških otokov je res, ker jih imamo bistveno več kot drugi in so včasih vsak k sebi 
narazen 100m in v bistvu kazijo javno podobo, tako da bomo verjetno zmanjšali število le-teh 
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za 3 – 5%, tako da ne bo nobene predolge poti, tistih 1x na teden, ko neseš steklo ali pa 
karton. O tem govorimo, ne o črnih kantah. 
 
Posredovano: Snaga d.o.o. Maribor in Urad za komunalo, promet in prostor – Sektor za 

komunalo in promet 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 244 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Naše vprašanje se navezuje na že podano vprašanje Liste za pravičnost in razvoj, na 16. in 17. 
seji MS, bilo je postavljeno podžupanu, dr. Medvedu. Spraševali smo, tako jaz kot Primož Juhart, 
kam gre to naše blato, kam roma. Torej v prvem delu je bilo vprašanje jasno zastavljeno, 
spraševali smo, kje je končna destinacija blata iz CČN. V prvem odgovoru podžupana je bilo 
navedeno, da je končna destinacija, po njegovih podatkih, Slovaška in pa Avstrija. Potem smo 
zastavili drugo vprašanje, da nam naj za ta podatek predoči t.i. Aneks 7, ki vsebuje vse te 
notifikacijske potrebne elemente za izvoz odpadka, ki mu lahko rečemo celo nevaren odpadek, ker 
zaradi tega je potrebna notifikacija. Podžupan nam je odgovoril sledeče: Aneks 7 za blato iz CČN 
ni spremljajoči dokument in ga tako ne moremo predočiti. Jaz še enkrat povem, res je, iz čistilne 
naprave ta Aneks 7 ni spremljajoči dokument, je pa spremljajoči dokument franko preko meje. Če 
zdaj vprašanje dokončno postavim, jaz še enkrat želim točno informacijo, kje konča blato iz čistilne 
naprave v Dogošah. Če je torej končna destinacija v Avstriji ali na Slovaški, nam naj podžupan 
priskrbi od tistega, ki je z nami podpisal pogodbo in je pristojen za ravnanje z blatom, predoči 
Aneks 7. Hvala lepa.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Za nas se konča na kamionu, ki ga plačamo Surovini za odvoz tega blata. Upam, da ne konča kje 
v Sloveniji, po mojih informacijah pa v malo bolj razvitih državah to uporabljajo za daljinsko gretje v 
svojih mestih.  

 

Posredovano: Podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 245 – Željko MILOVANOVIČ 
Če je vizija vodstva Mestne občine Maribor glede infrastrukturnega razvoja starega mestnega jedra 
dokaj jasna in ambiciozna, je na drugi strani videti, da iz vizije o tem, katere vsebine bodo krasile 
center našega mesta, veje velika praznina. 
Skoraj na tedenski bazi lahko spremljamo v medijih in na terenu, kako Mestna občina Maribor iz 
svojih prostorov izseljuje ustvarjalke in ustvarjalce, ki so nekaj let z lastnimi vložki in energijo 
skrbeli, da ti prostori ne bi samevali in dokončno propadli, da center mesta ne bi dokončno zamrl 
… nevladnim organizacijam, ki izvajajo programe v javnem interesu brez pojasnil uvaja tržne 
najemnine, hkrati pa dobivamo informacije, da ob vsem tem poteka tudi neprimerna komunikacija 
»s pozicije moči« s strani vodstva pristojnega urada. 
V Listi kolesarjev in pešcev, kjer nas večina članic in članov prihaja iz civilne družbe, nam je ob 
spremljanju tovrstnih novic nelagodno in smo zelo zaskrbljeni!  
Kakšna je torej programska ali vsebinska vizija starega mestnega jedra? Kakšna je politika 
upravljanja z občinskimi prostori, kakšne so smernice in kriteriji pri uvajanju tržnih najemnin? Je 
ponujena cena res glavni in edini kriterij? Bomo pozabili na koncept kreativnega mesta? 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala. Tu moram odgovoriti, ker si vsi prizadevamo, da bi naše mesto imeli v prvi vrsti spet radi in 
se ne bi iz mesta izseljevali in bi radi nagovarjali to in prihodnjo generacijo, da se mesto razvija. V 
vseh mestih, ki se razvijajo, se podobne, zelo pomembne in mesto-tvorne dejavnosti, selijo iz tistih 
delov mesta, ki so malo manj aktivni ali degradirani. Sedaj smo imeli zelo degradirano Koroško 
ulico, za katero si želimo, da postane, srce mesta. Večina teh lokalov (kot veste sem zelo blizu), je 
bila večino časa zaklenjena in je bil vstop par krat na leto omogočen. Mislim, da ni namen 
oživljanje mestnega jedra na tak način. Tako da si želim vlagati še v druge dele mesta, kar si vsi 
želimo. Za svoje nepremičnine, ki jih moramo vzdrževati, moramo dobiti vsaj tolikšno najemnino, 
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da bomo lahko te prostore vsaj vzdrževali, ob čemer, da so to vzdrževanja zelo potrebne hiše. 
Moramo pa najti prostore za takšne dejavnosti in jih je tudi na srečo v mestu dovolj in ene take 
bomo razvili, to pa še ne morem tako hitro povedati.  
 

Posredovano: Kabinet župana 
 

 
 
 

 
          Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav., l.r. 

Vodja službe 
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