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IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ
22. seje mestnega sveta, 22. april 2021

Posredovane so bila naslednje POBUDE:
POBUDA ŠT. 278 – Matej ŽMAVC
Pobuda Matej Žmavc – SD, po prejeti pobudi Mariborskega društva za cerebralno paralizo za
ureditev brezplačnega parkiranja invalidov na območju UKC Maribor in v garažni hiši na glavni
tržnici
Dajem pobudo g. županu in mestni upravi za ureditev brezplačnega parkiranja za invalide na
območju UKC Maribor in v garažni hiši na glavni tržnici. Res je, da gre za privatne parkirne
površine vendar Vas prosim, da skupaj z lastniki najdete ustrezen dogovor. Tudi v prihodnje pri
gradnji garažnih hiš oz. sklepanju javno zasebnega partnerstva, na primer nova garažna hiša pri
Ljudskem vrtu, se naj zagotovi možnost brezplačnega parkiranje za invalide.
Prav tako v imenu invalidov prosim, preverite, ali na vseh parkiriščih v Mariboru lahko invalidi
brezplačno parkirajo na za to označenih prostorih, kar jim omogoča v avtu vidna parkirna karta, ki
jo je izdala Republika Slovenija po modelu Evropske skupnosti.
Tudi če se bo izkazalo, da gre za privatna podjetja oziroma za javno-zasebno partnerstvo, je to
potrebno urediti in upoštevati civilizacijske norme življenja v moderni skupnosti.
Spoštovani župan, verjamemo v vaša prizadevanja, da bo Maribor postal in ostal prijazno mesto za
vse ljudi.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Pobuda glede ureditve brezplačnega parkiranja za invalide je v redu, glede na to, da prenavljamo
spletno stran, bomo ta načrt lahko to prej ali slej umestili tudi tja, in se bomo prav gotovo lahko
pohvalili s tem, da smo invalidom prijazno mesto, za kar si ves čas prizadevamo, tudi z realizacijo
dvigal v Narodnem domu. Še ena dobro stvar, projektor za Mestni kino je kupljen, zanj smo prejeli
evropska sredstva skoraj v celoti, tako da bomo na ta način tudi pridobili nova delovna mesta in
upam, da kmalu.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor
POBUDA ŠT. 279 – mag. Zvone ZINRAJH
Spoštovani gospod župan. Spoštujemo in akceptiramo Vaša prizadevanja za boljši Maribor.
Pozdravljamo projekte, ki so končani in se veselimo tistih, ki so v teku, saj pomenijo kvalitetnejše
bivanje v našem mestu. Ob velikih projektih, pa je treba poskrbeti za tudi za kakšno morda
manjše, a za kvaliteto življenja pomembno področje, kot je na primer urejen sistem kanalizacije in
odvodnjavanja meteornih voda.
Občani dveh pobreških krakov Nasipne ulice, si že vsaj dve desetletji prizadevajo za priključitev na
mestno kanalizacijsko omrežje z odvodom meteornih voda. Slednje namreč ob skoraj slehernem

večjem deževju zalivajo ulico in kleti ter dvigajo greznično vsebino. Območje navedene ulice,
predvsem od številke 67 naprej, namreč nima urejenega primarnega priključka na mestno
kanalizacijo, zato tam še vedno velja sistem greznic. Projekt za priključitev na mestno kanalizacijo
s prečrpavališčem, je že že dolgo pripravljen in odgovorni za to področje v MOM in podjetju Nigrad
problem in možno ureditev poznajo že dolgo. Treba je le nekaj posluha, dobre volje in minimalni
občinski vložek, pa se bo težava uredila.
V imenu tamkajšnjih stanovalcev in v svojem imenu, Vam g. župan dajem pobudo za čimprejšnjo
sanacijo opisane težave.
Prilagam fotografijo stanja ulice ob povprečnem dežju.
Hvala za pozornost in pripravljenost pomagati.
Priloga: fotografija
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Mislim, da smo ravno preverjali, da sta tam možna dva kraka, ni samo stvar dobre volje, ampak še
denarja. Upam, da se bomo tako dobro pogajali v okviru aglomeracij, ki jih bomo naredili, da bo
tam en del ostal in da bomo lahko potem takšne manjše zadeve, ki so pa vseeno velika 5 mestna
števila, izvedli v dobro vseh.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor
POBUDA ŠT. 280 – Igor JURIŠIČ
Mestni svetnik Igor Jurišič sem na prejšnjih sejah s pobudami in vprašanji večkrat opozoril na
okoljske izzive v MOM, katerih je MOM tudi lotila in se uspešno rešujejo. Seveda pa reševanje
okoljskih odzivov ne more biti odvisno od pobud in vprašanj posameznega svetnika, zato dajem
pobudo za vzpostavitev sistema opozarjanja na okoljske izzive, ki bo dostopen vsem; tako tistim, ki
so vešči digitalnega dela (na primer preko aplikacije, podobni ali celo na osnovi aplikacije
Izboljšajmo Maribor ter preko spletne strani), kot tistim, ki niso (na primer preko obrazca, ki bi ga
dobili skupaj z mestnim glasilom, na MČ/KS in preko telefona). Občani morajo imeti tudi možnost
anonimne prijave, saj gre v tem primeru za izjemno enostavno preverljive zadeve, ki jih lahko
mestni redarji, inšpektorji in drugi zlahka preverijo med svojim delom.
Posredovano: Kabinet župana (Neva Pipan)
POBUDA ŠT. 281 – Primož JUHART
Pobuda za župana, Arsenoviča. Včeraj se je bliskovito po spletu razširila informacija o bogatem
nagrajevanju župana Arsenoviča in njegovih zaposlenih (vir: lokalec.si)
Župan Arsenovič naj na naslednji seji MS MOM mestnemu svetu in javnosti poda poročilo in
transparentno predstavi kako so potekala zaposlovanja in preskakovanja plačilnih razredov za
posameznike.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
V kolikor smo mi vam dolžni to dati na mestnem svetu, bomo dali, drugače bomo pa z veseljem
povedali, da vse kar smo naredili, vse je zakonito in zelo sem ponosen na te zaposlene, ki končno
premikajo ta Maribor in so dejansko skoraj 24 ur na dan dosegljivi, tako da, mislim, da ste lahko
tudi vi veseli, kam ta pot gre. To brez kadrov, kot gospodarstveniki veste, ne gre.
Posredovano: Kabinet župana
POBUDA ŠT. 282 – Vladimira COKOJA
Pobuda za celostno rešitev – osvetlitev Benkove ulice na Pobrežju, iz katere je vhod v enoto jasli
vrtca Pobrežje – enota Kekec.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
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Hvala, gospa Cokoja. Tudi na lučkah se premika, ko bomo imeli izbranega dobavitelja za
zamenjavo 13 tisoč luči, takrat bomo tudi zamenjavali vse ostalo, ker bo takrat cena nižja.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor

POBUDA ŠT. 283 – Melita PETELIN
V Razlagovi ulici, med Ekonomsko šolo in Ekonomsko fakulteto, so ob drevesih položene granitne
skale, ki so moteče zaradi parkiranja na parkirnih mestih med drevesi, ker si tisti, ki parkirajo in za
parkiranje tudi plačajo, »nemalokrat« poškodujejo vozilo oz. avto.
Prav tako, te granitne skale, niso estetske, še posebej pa so nevarne, ker niso fiksirane in se lahko
poljubno premikajo. Zato je moje vprašanje ali je mogoče, da se odstranijo?
Priloga: 3 fotografije
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Globoko se strinjam, da skale niso urbana oprema, mogoče kje nad 2000 metri višine. Je pa to
verjetno rezultat tistih, ki so tam, ki gledajo samovoljo in ne spoštovanje voznikov, ki parkirajo
kjerkoli, kadarkoli. Zadnji primer, upam, da ste videli, da je celo uradna oseba kocko, ki je
preprečevala obvoz na Glavni trg s službenim vozilom odstranila, da se je lahko peljala v to cono.
Tukaj nas vse skupaj, podobno kot pri smeteh, čaka kar precej dela, procesa, kjer začnemo pri
samih sebi, vsak zase.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor
POBUDA ŠT. 284 – Tatjana FRANGEŽ
Name so se obrnili člani društva ZDRAVEGA NARAVNEGA ŽIVLJENJA KNEIPP MARIBOR.
Že dolgo si prizadevajo, da bi tudi v Mariboru, kot imajo že v mnogih drugih mestih v Evropi in po
svetu, uredili kneippov park. Dajem pobudo, da se v Mestnem parku in še v kakšnem drugem,
recimo Magdalenskem, uredi Kneipov park. Pobuda bo še dopolnjena.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Ali ima Kneippov park že predvideno kakšno lokacijo?
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor
Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna
POBUDA ŠT. 285 – Matic MATJAŠIČ
Spoštovani! Danes je svetovni dan zemlje in prav je, da podam pobudo vezano na naše okolje.
Čestitke ob uspešno izvedeni zadnji čistilni akciji, verjamem, da bo uspešno tudi na levem bregu.
Ob vsaki taki čistilni akciji, pa tudi sicer ob sprehodih pa opažamo, da je v naravi še vedno ali celo
vedno več nevarnih odpadkov, najpogosteje gre za azbestno kritino - “salonitke”, ki vemo, je veljala
za najpogostejšo kritino nekoč, danes pa se na srečo umika, saj je dokazano nevarna za okolje.
Žal odpadna kritina prevečkrat pristane v naravi, glavni razlog pa vidim v tem, da oddaja v zbirnem
centru ni brezplačna ampak precej draga in direktno bremeni občane. Dajem pobudo, da Mestna
občina Maribor, po vzoru ostalih občin v Sloveniji subvencionira odlaganje azbestne kritine
občanom oziroma gospodinjstvom. To se lahko izvede v celoti, ali pa v delni subvenciji, vsekakor
pa je to velika pomoč občanom, da kritino varno odložijo ter spodbuda tistim, ki se še odločajo za
menjavo kritine. Ostro obsojam odlaganje v naravo in prav je, da se takšne kaznuje, sami pa veste,
da je teh kazni zelo malo oziroma je težko dokazati storilcem krivdo, zato sem prepričan, da je
strošek subvencije nižji kot naknadni stroški odstranjevanja iz narave in verjamem, da bomo uspeli
narediti ta korak za občane in za naravo!
Posredovano: Urad za finance in proračun
Skupna občinska uprava
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Posredovana so bila naslednja VPRAŠANJA:
VPRAŠANJE ŠT. 266 – Matej ŽMAVC
Dajem vprašanje ali je trenutna ureditev ravnanja z odpadki popolnoma skladna z Uredbo o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki natančno določa
število zbiralnic (ekoloških otokov), kjer je v 12.členu v 7 točki določeno, da more biti zbiralnica
urejena na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena z zabojnikom za prepuščanje odpadne
embalaže.
.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Bomo preverili, to je naša služba.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor

VPRAŠANJE ŠT. 267 – Milan MIKL
Spoštovani gospod župan, ali bo MOM gradila na Studencih na 3450m2 10 ali 6 oddelčni vrtec in
kdaj se bo z deli začelo. Kdaj se lahko pričakuje selitev v nove prostore. Ali res šele leta 2024?
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Spoštovani g. Mikl in vsi, če je cilj povečanje števila prebivalcev, je samoumevno, da so ena
ključnih stvari seveda vrtci. Tam smo na dobri poti, da pravzaprav pridemo do dveh vrtcev. En je
dvooddelčni in potem štirioddelčni, ki bo povezan z dvooddelčnim. Prve korake smo že naredili,
zamenjava zemljišč, projektiranje. Sam bi bom zelo prizadeval, da bo ta gradnja prej kot leta 2024,
ker bodo tudi stanovanja prej gotova kot takrat in to mora nekako iti z roko v roki, čim prej. To je
velik izziv, ki ga moramo rešiti in verjamem, da ga bomo.
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in
raziskovalno dejavnost
Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna
VPRAŠANJE ŠT. 268 – Igor JURIŠIČ
Kdaj bomo dobili prvega in kdaj naslednje pasje parke v Mariboru? Odgovorite mi prosim, kje se
takšni pasji parki načrtujejo, kdaj bodo predvidoma zaživeli in potrdite oziroma zanikajte informacije
iz medijev, da bi bil Maribor edino mesto v Evropi in morda celo na svetu, kjer bi občina
zaračunavala uporabo takšnih pasjih parkov.
Pasji park pomeni zgolj ograjeno območje, kjer je kakšna klopca in igrala za pse ter pitna voda.
Dosti manjša mesta v soseščini imajo nekaj takšnih parkov (primer je iz Pule), kjer se lahko psi s
svojimi lastniki seveda brezplačno sproščeno igrajo.
Priloga: fotografija
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Smo že blizu parka, tudi pasjega. Prvi pilotni bo brezplačen in bomo videli koliko davkoplačevalskih
stroškov bomo imeli tukaj in se bomo potem dalje angažirali okrog tega po zgledu tudi drugih mest,
kjer pa to ni več brezplačno. Zaenkrat brez strahu, prvi pasji park bo v dobro vseh, tudi tistih, ki
nimamo psov, da se bomo počutili bolj varno v parku, ko so eni s svojimi hišnimi ljubljenčki, ki niso
na povodcu, pa vem, da še nikoli niso ugriznili, ampak vedno je enkrat prvič.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor
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VPRAŠANJE ŠT. 269 – Primož JUHART
Svetniško vprašanje za župana, Arsenoviča. Kakšne sankcije boste sprožili in uvedli zoper
direktorja Mariborskih lekarn Albina Turka zaradi njegovih javnih izjav (v funkciji direktorja
Mariborskih lekarn) povezanih z družbo Farmadent?
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Kar se tiče izjav gospoda direktorja, to so njegove izjave, vsak si lahko razlaga, kakor si hoče. Kar
se tiče 20 milijonov, tisti, ki ve, da je to treba dobiti, jih bom vesel, če jih bo ponudil, upam, da bo
potem še dal kaj več.
Posredovano: Kabinet župana
VPRAŠANJE ŠT. 270 – Vladimira COKOJA
Kdaj se bo začela realizacija izgradnje rekonstrukcije ceste - etape. B ceste v Trčovo in osvetlitev
ceste na relaciji Malečnik – Ruperče (sprejeto in potrjeno v proračunu MOM za 2021).
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Vse ostalo, tisto kar je v proračunu, upam in verjamem, da bo ekipa zmogla narediti, tako da stvari,
ki so v proračunu utrjene, verjamem, da bodo izvedene tako kot do sedaj, ko je bila realizacija
velika. Upam, da bo letos še boljša.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor
VPRAŠANJE ŠT. 271 – Melita PETELIN
Ponovno dajem pobudo, da se pristopi k spremembi Odloka o prioritetni rabi energentov za
ogrevanje na območju Mestne občine Maribor, saj je v današnjem času okolju sporno, še vedno je
dovoljeno ogrevanje na pelete in druga trda goriva, kot tudi na fosilna goriva (premog, kurilno olje,
plin), posledično pa vemo, da nekateri prebivalci »kurijo« vse mogoče odpadke. Nikakor se ne
morem strinjati, da Odlok pogojuje priklop na vročevodno in plinovodno omrežje in zato posledično
prebivalci Maribora, ne morejo pridobiti sredstev EKO sklada, t.j. Slovenski okoljski javni sklad,
j.s., ki spodbuja in zagotavlja prihranke pri končnih odjemalcih za nakup toplotne črpalke, ki je v
današnjem času najcenejše ogrevanje in tudi ekološko najustreznejše!
Zato je moja pobuda, da se takoj pristopi k spremembi Odloka in tako odgovorno pripomoremo, da
bo kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor boljša in tako vsem prebivalcem
omogočimo enako obravnavo pridobitve subvencije EKO sklada.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Kar se tiče toplotnih črpalk, se strinjam, vendar bo treba tukaj narediti tudi eno veliko osveščanje
ljudi, kar pomeni tudi pravzaprav skupna cena, sploh pri tistih, ki se lahko priključijo na vročevod ali
na plinovod, pomeni vzdrževanje, ampak to je bolj stvar ponudnikov te infrastrukture. Po drugi
strani pa ogromno našega denarja gre v obe infrastrukturi, tako v plinovode kot vročevode.
Dolgoročno bi morali priti do tega, da bi si tudi ljudje želeli na ta dva vira priklopiti in da bi jim te
družbe predstavile, da je to za njih bolje, kot bi si kupili toplotno črpalko. Danes v to nismo
popolnoma prepričani, tako da je še kar nekaj dela na strani ponudnikov.
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor
Energetska agencija za Podravje
VPRAŠANJE ŠT. 272 – Tatjana FRANGEŽ (neavtoriziran magnetogram razprave)
Na podlagi vašega odgovora, župan, postavljam vprašanje v zvezi s plačami javnih uslužbencev.
Seveda je jasno, da je ljudi treba nagraditi, če dobro delajo, ampak v javnem sektorju se točno ve,
kako se lahko zaposleni javni uslužbenci uvrščajo v plačne razrede in kako lahko napredujejo. To
ni tako kot v privatnem podjetju. Samo zaradi tega bi želela odgovor glede članka. Hvala.
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Posredovano: Kabinet župana
Sekretariat za splošne zadeve
VPRAŠANJE ŠT. 273 – Matic MATJAŠIČ
Moje vprašanje pa se nanaša na šport. Obnova kopališča Pristan je zašla v slepo ulico in veljamo
za svetovni fenomen nesposobnosti obnove enega bazena. Žal, velika odgovornost tudi tega
vodstva in po skoraj treh letih se bo potrebno prenehati izgovarjati na prejšnje vodstvo občine. Ker
si želim, da enake zgodbe ne ponovite pri obnovi Dvorane Tabor, ki se je lotevate in kjer je v
zadnjem času bila odmevna novica prispevek države 3mio €, prosim za odgovor na vprašanje: Ali
je izdelan celotni projekt prenove? Koliko je natančna vrednost? Kolikšen delež je te 3mio in kdo
bo kril razliko? Ali ste upoštevali načrte, ki so že bili pripravljeni, so ti bili revidirani? in nenazadnje
lahko suvereno zatrdite, da pri obnovi Dvorane Tabor ne bo toliko zapletov kot pri Pristanu?
Prosim za pisne odgovore. Hvala.
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Kar se Pristana tiče, so napredki vidni na več mestih. Kmalu bomo, upam, zamenjali to kar bi že
zdavnaj moralo biti, prezračevalni sistem in druge stvari, ki so nujno potrebne. Kar se pa tiče
Dvorane Tabor, celoten projekt že ima gradbeno dovoljenje z vrednostjo približno okrog 9 milijonov
in smo ga razdelili v več faz in bomo v tej fazi naredili to kar je smiselno, da bo to ena zaključena
celota. Zagotavljam vam, da bo ta projekt bistveno boljše voden kot je bil napačen začetek
Pristana.
Posredovano: Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna
Urad za šport

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

Objaviti na spletu
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