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IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ 
4. seje mestnega sveta, 11. april 2019 

 
 
 
Podane so bila naslednje POBUDE: 
 
 
POBUDA ŠT. 38 – Igor JURIŠIČ 
Z namenom zmanjšanja prometne obremenitve centra Maribora in posledično onesnaževanja 
predlagamo pobudo z naslovom "Dobimo se v CENTRU", ki pomeni uvedbo brezplačne avtobusne 
povezave med Nakupovalnim središčem Europark, Planetom Tuš in Qlandijo, ki bo potekala preko 
centra mesta, kot sledi iz priložene slike. Brezplačni avtobusi bi vozili vsake pol ure in imeli 
postajališča na Gosposvetski (Rondo), pri mestni tržnici in na glavnem trgu. S to potezo bi povezali 
center mesta z velikimi parkirnimi površinami, ki se nahajajo pri treh omenjenih nakupovalnih 
središčih, kar bo omogočalo dostopnost centra mesta brez uporabe avtomobila za tiste, ki prihajajo iz 
oddaljenih delov MOM (na primer Pekre ali Brestrnica) ter druge, hkrati pa bo Mariborčankam in 
Mariborčanom živečim v centru mesta omogočila dostop do nakupovalnih središč. V primeru, da bi 
vozila dva avtobusa izmenično na pol ure med 8:30. in 19. uro, bi to pomenilo približno 140 
prevoženih kilometrov po avtobusu oziroma 280 km dnevno.  
Ta pobuda pomeni odlično podlago za nadaljnje razmišljanje glede razbremenitve prometa v centru, 
ob skrbni optimizaciji ostalih linij na tej povezavi (še posebej ob dejstvu, da je v določenih urah na 
avtobusih izjemno malo potnikov) pa bo strošek majhen ali celo izničen z optimizacijo drugih linij. 
Priloga: Izris poteka avtobusne povezave 
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet 
             JP Marprom d.o.o.  
V vednost:  podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala, gospod Jurišič. Predlagam, da se na te avtobuse lahko samo vstopa v centru, ne pa izstopa, da 
jih ne bi še več ljudi v center spravili.  
 
 
POBUDA ŠT. 39 – Tjaša GOJKOVIČ 
Urbani vinogradi so trend. V mnogih velikih mestih kot sta London ali Los Angeles so v mestu zasadili 
nove vinograde, ki so namenjeni učenju in spoznavanju pridelave grozdja in vina ter druženja 
meščanov. Številna mesta kot Pariz z znamenitim Clos Montmartre ali Benetke z otokom Mazzorbo, 
se tradicionalno ponašajo z vinogradi sredi mest. Tudi v Mariboru so vinogradi že stoletja del mesta. S 
Kalvarije, Mestnega hriba in Piramide spustijo do mestnih ulic in so nepogrešljiv del mestne 
panorame.  
Strategija 
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- Mariborski urbani vinogradi na Piramidi, Mestnem hribu in Kalvariji so, skupaj z Lentom, 
starim mestnim jedrom, Mariborskim gradom in mostovi ena ključnih mestnih znamenitosti, 
ki imajo pomembno vlogo za kakovost bivanja v mestu in razvoj turistične ponudbe 

- V projektu Mariborski urbani vinogradi se povežejo MOM in upravljalci vinogradov na 
Piramidi, Mestnem hribu, Kalvariji in širšem mestnem zaledju z namenom vzdrževanja 
vinogradov na celotnem območju, celovite ureditve sprehajalnih in rekreacijskih poti 
počivališč in zelenih površin med vinogradi v navezavi na mestni park 

- V sklopu Mariborskih urbanih vinogradov se razvija celovita in vključujoča ponudba aktivnosti 
za meščane in obiskovalce, od učenja in sodelovanja pri sajenju, obrezovanju in drugih 
ključnih delih pri vzdrževanju vinogradov, do velike mestne trgatve, ki se razvije v množično 
prireditev s kulturnim, ekološkim in skupnostnim predznakom 

Prioritete 
- Vzpostaviti aktivno sodelovanje med upravljalci vinogradov v mestnem zaledju, MOM in 

uporabniki rekreacijskih poti pri vzdrževanju poti in zelenih površin ter infrastrukture med 
vinogradi 

- Vključevanje meščanov v vzdrževanje in obdelovanje vinogradov in razvoj turistične ponudbe 
v povezavi z vinogradništvom 

- Razvoj mestne trgatve kot vrhunskega dogodka s kulturnimi, ekološkimi in drugimi 
aktivnostmi pod blagovno znamko mesta Maribor 

Pričakovani rezultati 
- Širša in bolje opremljena in vzdrževana mreža razglednih sprehajalnih in rekreacijskih poti v 

neposrednem zelenem zaledju mestnega središča prispeva k večji kakovosti bivanja 
- Sprehajalne in rekreacijske poti med vinogradi in v navezavi na gostinsko ponudbo bogatijo 

turistično ponudbo in dvigujejo število nočitev 
- Urejeni in vzdrževani mestni vinogradi so ponos mesta in meščanov 
- Boljše sodelovanje med upravljalci vinogradov in MOM v skupno zadovoljstvo 
- Večja prepoznavnost Maribor kot mesta z bogato tradicijo vinske in vinogradniške kulture 

 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala, gospa Gojkovič. Delamo na tem, da bo vinograd na Piramidi prišel v našo last.  
 
Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost: podžupan, Gregor REICHENBERG 

 

 
POBUDA ŠT. 40 – Alenka ISKRA 
Ljubljanska ulica, ki je ena izmed pomembnih in prometno dokaj obremenjenih vpadnic v središče 
mesta je, na odseku  med križiščem s Fochevo ulico in Cesto Proletarskih brigad, v slabem stanju. 
Cestišče je dotrajano in je potrebno preplastitve. Na tem odseku ni urejene kolesarske steze. 
Kolesarji za vožnjo uporabljajo cestišče, ki je tako dotrajano, da je za kolesarje nevarno, predvsem za 
starejše in otroke, ki so pri vožnji po cestišču najbolj izpostavljeni nevarnosti. Če kolesarji vozijo po 
pločniku prihaja  prav tako nevarnih situacij s pešci  in tudi z vozniki, ki zapuščajo svoja dvorišča, da se 
vključijo v promet. Dovoljena hitrost za vozila je sicer na krajšem odseku omejena na 30 km/h, le da 
se redki vozniki držijo te omejitve. Nadalje predstavlja problem tudi parkiranje, na sicer predvidenih 
parkirnih mestih vzdolž vzhodne strani ulice, saj že dolgo časa, več let,  ni vidnih talnih označb, ki bi 
označevala parkirna mesta. Mnogokrat so zaparkirani dovozi do eno ali večstanovanjskih stavb, kadar 
parkirajo na tem delu ulice kombinirana vozila, pa le ta otežujejo vidljivost  voznikom, ki se 
vključujejo v promet in s tem povzročajo nevarnost v prometu. V neposredni bližini so vrtec, šola, 
zdravstvene ambulante…, zato bi bilo potrebno poskrbeti za varnost vseh v promet vključenih oseb. 
Dajem pobudo, da se preuči sedanje stanje urejenosti in vzdrževanja cestišča, talnih označb in 
prometnih označb ter omejitev hitrosti na tem odseku Ljubljanske ulice, da se zagotovi urejenost 
vozišč in pločnikov ter zagotovi varnost vsem udeležencem v prometu. 
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Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet 
V vednost:      podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 
 
POBUDA ŠT. 41 – Jelka KOLMANIČ 
Po informacijah iz medijev je bila stavbna pravica za garažno hišo pri UKC v začetku letošnjega leta 
prodana avstrijski družbi Best in parking. Od izgradnje garažne hiše je to že 3. lastnik stavbne pravice. 
Iz izkušenj uporabnikov te garažne hiše pa izhaja, da se z vsakim novim lastnikom položaj 
uporabnikov poslabša, saj se cene parkiranja običajno povišajo.  
Želela bi spomniti, da se svetniki stranke DeSUS že nekaj let, žal neuspešno, zavzemamo za to, da bi 
se oderuški sistem cen parkiranja v tej garažni hiši spremenil. Ob podelitvi stavbne pravice prvemu 
lastniku, podjetju Nivo, je bilo pogodbeno določeno, da cena parkiranja ne sme presegati povprečnih 
cen parkiranja v mestu za več kot 20%. To določilo se že dolgo ne spoštuje. Niso pomagali niti pozivi 
naših mestnih svetnikov, niti kritike v medijih. Tudi pozivanje v UKC ni obrodilo sadov, saj je bil podan 
le suhoparen odgovor strokovnih služb, kako bodo posredovali, zgodilo se pa ni nič. Ob tem je 
utemeljeno sklepati, da če določil pogodbe niso spoštovali slovenski lastniki stavbne pravice, ni 
pričakovati, da jih bodo tujci. Tako se zna zgoditi, da se bodo oderuške parkirnine še bolj povečale.  
Prepričana sem, da je končno potrebno ukrepati in zato dajem pobudo, da se Mestna občina Maribor 
obrne neposredno na direktorja UKC Maribor z zahtevo, da UKC kot pogodbena stranka pri novem 
lastniku stavbne pravice zagotovi dosledno spoštovanje pogodbenih določil, povezanih s cenami 
parkiranja v tej garažni hiši.  
V UKC se ne hodi na kavico, temveč po zdravstvene storitve, na katere se čaka tudi več ur in starejši 
ter bolni občani ne morejo parkirati daleč od potrebni zdravstveni storitev. Zaradi tega bi bilo prav, 
da bi bile parkirnine bolj prijazne do uporabnikov.  
 
Posredovano: JP GSZ d.o.o.  ---preusmeritev na Kabinet župana (vodja) 
V vednost:  podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 

 
POBUDA ŠT. 42 – Željko MILOVANOVIČ 
Dajem pobudo, da občina začne sistematično nameščati kolesarska stojala na vseh pomembnih 
lokacijah v mestu. V Listi kolesarjev in pešcev opažamo, da je največje pomanjkanje kolesarskih stojal 
pred nakupovalnimi centri in športnimi objekti. Zato predlagamo, da se v skladu z evropskimi in 
nacionalnimi normativi uredi tudi možnost varnega parkiranja pred Ljudskim vrtom ter se s tem 
navijačem NK Maribora omogoči, da na tekme prihajajo na bolj okolju in zdravju prijazen način.  
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet  
V vednost:  podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 
 
 
POBUDA ŠT. 43 – mag. Zdravko LUKETIČ 
Posredujem pobudo, ki jo predlaga dr. Karmen Kopecky – predstavnica civilne iniciative za obnovo 
Koroške ceste, da se uredijo varnostne in okoljske razmere na Koroški cesti. Prilagam tudi njihov 
dopis.  
Izboljšanje razmer predlagajo: 

- s skrajšanjem obratovalnega časa Pekarne Drava, 
- z nočnim dežurstvo mestnega redarstva, s povečanim preventivnim delovanjem policije, 
- z zasebnim varovanjem (v organizaciji in odgovornosti zadevnega lokala), 
- z vključevanjem inšpekcijski služb. 

Županu predlagam, da skliče varnostni sosvet, ki naj obravnava to pobudo občanov. Prosim za pisni 
odgovor.  
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Priloga: dopis svetnice MČ Center, dr. Karmen Teržan Kopecky 
 
Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost: podžupan, dr. Samo Peter MEDVED  

 
 
POBUDA ŠT. 44 – Matej ŽMAVC 
Podjetje Snaga d.o.o., ki upravlja z tržnicami v Mestni občini Maribor z različnimi projekti vzpodbuja 
občanke in občane z obiski tržnic. Tako izvaja aktivnosti na Mali tržnici na Kidričevem trgu in na tržnici 
Tabor z akcijo Druga priložnost. Dajem pobudo, da Snaga skupaj z občino zagotovi na tržnici 
biorazgradljive vrečke oz. začne z ozaveščanjem ljudi k uporabi vrečk za večkratno uporabi. 
Biorazgradljive vrečke lahko občanke in občani odvržejo tudi v domači kompost ali v biološke 
odpadke. Glede na to, da so vsa leta branjevke in obiskovalci tržnice obiskovali tržnico pod dežniki, ki 
so končno odstranjeni in bili izpostavljeni vetru in dežju je takšna pobuda dolg občine do njihovega 
vsakokratnega obiska. 
 
Posredovano: Snaga d.o.o. 
V vednost:  podžupan, dr. Samo Peter MEDVED  

 

 
POBUDA ŠT. 45 – Josip ROTAR 
Že v mandatu 2014 – 2018 sem dal pobudo, da se na prometnih površinah za kolesarje in pešce 
zamenjajo granitne kocke, ki so namenjene ločevanju kolesarske steze od hodnika za pešce. Zato 
ponovno opozarjam na problem granitnih kock na pločnikih, ki so za tovrstne površine neprimerne, 
saj ogrožajo varnost in povzročajo padce kolesarjev. V okviru pobude predlagam, da se pristojni 
odpeljejo na terenski ogled s kolesom, na katerega naj priklopijo otroško prikolico za kolo ter 
tovornim kolesom za prevoz blaga. Na ta način bodo dobili najlažjo predstavo o samem problemu, saj 
bodo občutili tudi vse nevarne naklone in neprimerne zavijalne radije. Še posebej poudarjam, da bi ta 
terenski ogled moralo izvesti celotno vodstvo Urada za komunalo in promet, ne bi pa škodilo, če bi se 
tega ogleda udeležili tudi predstavniki Nigrada in projektantskih podjetij, ki največ sodelujejo z 
občino. Otroško prikolico in tovorno kolo si lahko sposodijo brezplačno v Centru mobilnosti Maribor. 
Lokacije, ki jih predlagam so naslednje: Titova cesta, Cesta proletarskih brigad, Pobreška cesta, 
Oreško nabrežje, Kardeljeva cesta in Čufarjeva cesta.  
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet  
             Nigrad d.d. 
V vednost:  podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 

 
POBUDA ŠT. 46 – Barbara GLAVIČ  
Na območju mestnih vpadnic ter tudi v ožjem središču mesta se že dalj časa pojavljajo reklamni 
panoji velikih dimenzij, ki kvarijo podobo mesta. Izpostavila bi predvsem Titovo cesto, vse do 
Partizanske ceste, Cesto Pariške Komune, Koroški most itd. Reklame velikih dimenzij se pojavljajo 
tako na objektih in zemljiščih v zasebni lasti kot tudi na objektih v občinski lasti. 
Predlagala bi, da se pregleda, koliko sredstev pridobi občina z oddajanjem oglasne površine na 
panojih, ki so na zemljiščih v lasti občine…(npr. ograja na Športnem parku Branik…, ograja na 
Športnem parku Poljane in Železničar, ograje na viaduktih) ter za kakšen namen se ta sredstva 
potrošijo. 
Predlagam, da se v bodoče omeji nekontrolirano izobešanje reklamnih panojev, plakatiranje in vso 
onesnaževanje mestnega središča (s tem mislim širše območje, ne le staro mestno jedro) z odlokom, 
ki te posege strogo določa in omejuje, tako na občinskih zemljiščih in objektih kot tudi na 
nepremičninah v zasebni lasti (primer Lidlove reklame na objektu Kolosej). 
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Posredovano:   UKPP – Sektor za komunalo in promet in Sektor za urejanje prostora 
  Urad za šport - naknadno 
V vednost: podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 

 
POBUDA ŠT. 47 – Ljubica JANČIČ 
Name so se obrnili krajani KS Limbuš, saj predstavniki KS Limbuš na Uradu za komunalo ne najdejo 
skupnega jezika z g. Vilijem EISENHUTOM, ki je že kar nekajkrat izjavil, da nasprotuje izgradnji dela 
kanalizacije od Deržaničeve poti do domačije JURŠE proti Grajskemu griču v dolžini 150m do parc. št. 
744/1. Po Deržaničevi poti se je že leta 2012 delala kanalizacija, vodovod in asfaltiranje. Dela je na 
začetku izvajalo podjetje Poštrak in kasneje dokončalo podjetje Viasat. Vsa dela so opravljena 
strokovno in kvalitetno ter po predpisih. Potrebno bi bilo napeljati kanalizacijo še zadnjih 150 m za 12 
stanovanjskih objektov, vendar je g. EIESNHUT kar nekajkrat izjavil, da MOM pač ne bo delala 
kanalizacije na Pohorju. Kar pa je še bolj žalostno, se sedaj ugotavlja, da je celoten že izveden projekt 
narejen brez gradbenega dovoljenja in na privatni cesti, za kar si je MOM sicer pridobila služnost, ki 
pa je ni vpisala v zemljiško knjigo. To očitno za MOM ni bilo sporno, je pa sedaj sporen, kot sem že 
povedala, krajši odsek 150 m za 12 stanovanjskih objektov, se pravi, več kot celotna Deržaničeva pot. 
Vrednost del z materialom pa bi bila le cca 10.000 EUR.  
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet 
V vednost: podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 

 
POBUDA ŠT. 48 – Saša PELKO 
Letališče Maribor ima izjemen potencial za Slovenijo, še posebej pa za našo regijo. V zadnjih dneh se 
o mariborskem letališču spet govori nekoliko več, saj je na aktualno problematiko opozoril župan 
občine, v kateri se to letališče fizično nahaja. A tu gre za širšo regijsko zgodbo in problematika 
mariborskega letališča nas mora še kako skrbeti. Nenazadnje je do pred nekaj leti bila lastnica tega 
letališča prav Mestne občina Maribor.  
In tako kot se država pogosto obnaša mačehovsko do vsega, kar se ne nahaja v njenem centru, je ta 
odnos še posebej viden na primeru mariborskega letališča. Vlada namenja subvencije za delovanje 
letališča Ljubljana, kakor tudi za delovanje letališča Portorož. V primeru letališča Maribor pa ne da ne 
daje subvencije, ampak še huje – najemnikom zaračunava visoko mesečno najemnino. Najemnik 
mariborskega letališča mora državi plačevati 95.000 EUR najemnine. Mesečno! Poleg tega pa mora 
plačevati še ostale visoke stroške in plače zaposlenim, kar v skupnem znesku predstavlja približno 
180.000 EUR denarja, ki ga najemnik vsak mesec dobesedno vrže »skozi okno«. 
Zakaj skozi okno? 
Ker jim je vlada v prejšnjem mandatu pisno obljubila sprejem DPN do marca 2018, kar bi omogočilo 
podaljšanje letališke piste, to pa je ključno za izpeljavo njihovega poslovnega načrta, ki bi bistveno 
pospešil razvoj celotne regije, posledično pa tudi celotne države. Danes smo aprila 2019, torej 13 
mesecev po tistem obljubljenem marcu 2018 in najemnik še vedno vsak mesec meče skozi okno 
180.000 EUR. V 13 mesecih je to že približno 2,4 milijona evrov. Skozi okno! Medtem ko ta ista država 
daje subvencijo letališču Ljubljana in letališču Portorož. Letos januarja se je najemnik odločil, da ne bo 
več meta denarja skozi okno, zato je prekinil pogodbo in julija se lahko zgodi, da bo letališče Maribor 
vlada enostavno zaprla.  
Glede na vse znane informacije, bi verjetno ta problem lahko rešili, če bi vlada nemudoma sprejela 
obljubljen DPN oz. če bi sprejema DPN tudi mariborskemu letališču namenila subvencijo na enak 
način kot jo daje letališču Ljubljana in letališču Portorož. Prepričan sem, da bi si v tem primeru 
najemnik premislil in ostal na mariborskem letališču ter ga posledično razvil v regijsko pomembno 
letališče, ki bo pomembno vplivalo na razvoj celotne države.  
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Iz tega razloga dajem pobudo, da kot mestni svet Mestne občine Maribor pozovemo ministrico za 
infrastrukturo mag. Alenko Bratušek, da se nemudoma in z največjo resnostjo skupaj z vsemi 
deležniki loti reševanja obstoja letališča Edvarda Rusjana Maribor.  
Hkrati pozivam župana Mestne občine Maribor, g. Arsenoviča, da združi sile s predsednico Štajersko 
gospodarske zbornice in predsednikom Območje obrtno-podjetniške zbornice Maribor in da potem 
skupaj apelirajo na vodstvo vlade, da primerno ukrepa in prepreči propad nečesa, kar bi lahko našo 
regijo potegnilo navzgor.  
Prepričan sem, da za rešitev mariborskega letališča še ni prepozno, čeprav ura kaže že pet pred 
dvanajsto.  
 
Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost:  

 
 
POBUDA ŠT. 49 - Melita PETELIN  
Udeleženci zbora Samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Tezno so nas (svetnike in svetnice) z 
dopisom dne, 05.04.2019, seznanili s problematiko in vse bolj zaskrbljujočem stanju v MČ Tezno. Z 
vsebino prejetega dopisa smo seznanili naše člane Liste Melite Petelin, saj jih kar nekaj stanuje prav v 
MČ Tezno in ker si želimo dolgoročnega in korektnega sodelovanja z vsemi, ki si želijo izboljšati okolje 
v katerem živijo. Lista Melite Petelin se jim je pisno zahvalila za obširno zapisano problematiko MČ 
Tezno in se zavezala za pobudo na današnji seji MS. Glede na kompleksnost problematike MČ Tezno 
menimo, da je potrebno zadeve reševati sistemsko, zato v imenu Liste Melite Petelin dajem pobudo, 
da vodstvo MOM in podžupanja, mag. Helena Kujundžić Lukaček v najkrajšem možnem času skliče 
sestanek z MČ Tezno in zainteresirano javnostjo. Kot ste verjetno seznanjeni iz medijev je bil prav 
pričetek gradnje ZD Tezno (rok leto 2020) eden izmed naših predlaganih projektov za vstop v 
koalicijo, zato bomo v sodelovanju z MOM, tudi v prihodnje aktivno pristopali k skupnemu iskanju 
rešitev. 
 
Priloga: 
- prejeti dopis SČS Tezno 
- odgovor na dopis glede razmer v MČ Tezno, dopis z dne 05.04.2019 v imenu Liste Melite Petelin 

 
Posredovano: Kabinet župana (podžupanja, mag. Helena KUJUNDIĆ LUKAČEK) 
V vednost:  Jelka VREČKO - vodja 

 
 
POBUDA ŠT. 50 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Tukajšnje občinstvo oziroma mestni svet obveščam, da sem na zadnji seji meseca marca opozoril o 

izginotju odra v lasti Mestne občine Maribor. Povem, da je bil ta oder čudežno vrnjen še isti dan v 

teku razprave na mestnem svetu. Seveda, odgovor ki sem ga prejel s strani Nipe, je kratek, Nipa tega 

odra nima. Nigrad mi je napisal, da je ta oder zdaj pri njih. Odgovor je bil dan 14 dni po mojem 

vprašanju. Poraja se pomislek in zdaj, še zadnjič, torej tretjič apeliram na župana s sledečimi dejstvi, 

vprašal sem, na kakšen način je bila izvedena kompletna zadeva, torej postopek javnega naročanja na 

Zavodu za turizem, povedal sem, da razpolagam z dokumentacijo, da so pozvali, resda tri ponudnike, 

in sicer za izvedbo ozvočenja, osvetlitve, najema led displayev in pa seveda izvajalcev, ki so na tem 

odru nastopali. Ker gre za bistveno večji znesek kot je potreben za izvedbo javnega naročanja, torej 

več kot 20 tisoč evrov, sem vprašal in tudi do danes nisem dobil odgovora s strani županstva, na 

kakšen način je pravzaprav ta postopek potekal. Iz Zavoda za turizem so mi napisali, da so kot 

naročnik zahtevali in dobili tri ponudbe. Te so obravnavali in izbrali ekonomsko najugodnejšo z 

dopustno ponudbo po merilu najnižja cena. Pri tem se sklicujejo na Zakon o javnem naročanju – ZJN 
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3. Jaz to razumem kot da so drobili javno naročilo, kar je seveda nedopustno, kajti v pozivu so pozivali 

vse tri znane ponudnike k enotni ceni, to pomeni, da so kršili tudi zakonsko določilo. Hkrati sem 

vprašal, kaj pomeni, ker so ves čas najemali oder, čeprav ga je imela v lasti Mestna občina Maribor, a 

so ga kljub temu najemali in drago plačevali. Za koliko so oškodovali družbeno premoženje? Torej, mi 

smo nekaj, kljub temu da smo to imeli, najemali in seveda drago plačevali. Ti zneski za najem odra so 

precej visoki. In zdaj, opozarjam vas, spoštovani župan, če ne boste izvedli revizije tega postopka, 

bomo v LLDM-LPR pričeli s postopkom zaradi opustitve dolžnosti skrbnega ravnanja z družbenim 

premoženjem zoper vas.  

Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost:  
 
 
POBUDA ŠT. 51 – Matic MATJAŠIČ (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Na 2. seji mestnega sveta sem kot pobudo izpostavil pravočasno objavo razpisov na področju 
mladine, športa, kulture. Tukaj moram dati pohvalo in zahvalo mestni upravi, službam, gospodu 
direktorju in pa gospodu podžupanu Medvedu, da se je to izvedlo. Se pa je zataknilo pri Vprašanju št. 
1 oziroma drugi pobudi, ki jo danes ponavljam. Gre za postavitev enega manjšega obeležja na mestu, 
kjer je 700 let stal glavni most v mestu Maribor. Tam se je zataknilo. Pobuda oziroma vprašanje se je 
premetavalo iz urada na urad, igral se je nek ping pong v mestni upravi, na koncu sem dobil nek 
pavšalen odgovor, poslan dne 6.3. in do danes še nisem prejel nobenega odgovora. Vse informacije 
so v tem e-mailu, tako da v bistvu ponavljam to pobudo in prosim, da se sedaj to začne reševati. 
Hvala.  
 

VPRAŠANJE ŠT. 1 – Matic MATJAŠIČ (2. seja MS MOM) 

Vprašanje se nanaša na prošnjo občana. Vsi poznamo Facebook skupino »Moje mesto Maribor – tu sn doma« in 
skrbnika te skupina g. Franca Vezjaka (bolj znan kot Frenki Flos). Ta skupina z več kot 12.000 člani širi glas o 
Mariboru, uči o zgodovini našega mesta, tam najdemo številne zanimivosti, stare in aktualne fotografije, 
skratka vse pohvale g. Frenkiju in tudi žal pokojni g. Olgi Novak, ki sta ustvarila to skupnost. Aktivni člani te 
skupine, že več let na občino naslavljajo prošnjo, da se ob starem mostu, na mestu, kjer je več kot 700 let stal 
zgodovinski leseni most, postavi manjše obeležje – spominska tabla (po vzoru tabel, ki že stojijo ob Dravi in 
označujejo Splavarsko pot). Člani skupine so celo že zbirali sredstva za takšno obeležje, pisali na občino in moje 
vprašanje je, zakaj do tega še ni prišlo? Prepričan sem, da bi bilo iz spoštovanja do zgodovine Maribora pa tudi 
do teh ljudi, ki ohranjajo in širijo ta odnos do zgodovine mesta na takšen način, prav, da se nemudoma postavi 
ta tabla. Gre za minimalni napor občine še enkrat, tudi tukaj sem pripravljen aktivno pomagat, naj me pristojni 
urad kontaktira, bom povezal vse akterje, da se ta tabla, še pred pomladjo postavi. Hvala! 

Priloga:  

- članek iz portala Mariborinfo. 

Odgovor Urada za kulturo in mladino Vprašanje št. 1 g. Matica Matjašiča je bilo posredovano na Urad za 
kulturo in mladino. Urad s pobudo oz. namerami občanov o postavitvi spominske table o nekdanjem lesenem 
mostu doslej ni bil seznanjen in zato ne more pojasniti razlogov, zakaj postavitev še ni realizirana. V kolikor pa 
navedeno vprašanje lahko razumemo tudi kot pobudo za pristop k realizaciji, menimo naslednje: Pri zamisli o 
postavitvi označevalne table z besedilom (in ev. slikovnim materialom, QR kodo za dodatne informacije ipd.) o 
nekdanjem lesenem mostu čez Dravo gre kljub navidezni enostavnosti za vsebine in odločitve, ki vključujejo več 
pristojnostnih ravni in področij in zato tudi več uradov in služb, pri čemer pa se predlaga postavitev table na 
prostoru, kjer se načrtuje celovita ureditev dravskega nabrežja in postavitev brvi. Zaradi navedenega 
predlagamo, da se pobuda obravnava v sklopu urbanega urejanja tega dela mesta. Gospoda Matica Matjašiča 
prosimo, da bodisi Uradu za kulturo in mladino ali pristojnemu podžupanu g. Gregorju Reichenbergu posreduje 
več podatkov oz. kontakte oseb, ki so natančneje seznanjene s predlogom postavitve označevalne table. 

 

Posredovano: Kabinet župana (podžupan, Gregor REICHENBERG) 

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/v-tujini-lahko-imas-dobro-zivljenje-a-maribor-je-maribor-imam-ga-rad/144867


8 

 

V vednost: Jelka VREČKO (vodja kabineta) 
 
 
POBUDA ŠT. 52 - Ivan CELCER 
Zanima me zakaj ZSČ območno združenje Maribor po tako znanem ZUJFU ne dobimo sredstev pred 
uvedenim zakonom in se izenačimo z drugimi Veteranskimi organizacijami, npr. društvom za 
vrednote NOB. Čeprav zveza častnikov skrbimo redno za vojaško usposabljanje naših članov. 
 
Posredovano: Služba za zaščito in reševanje, Matej ZUPANIČ  
V vednost:  
 

 
POBUDA ŠT. 53 – Vladimir ŠEGA 
Obveščeni smo, da namerava Pošta Slovenije v Mariboru in okolici zapirati svoje poslovalnice. 
Razvejanost poštne mreže je velika prednost podjetja, hkrati so pošte mnogokrat tudi prostori 
srečevanja sosedov, sokrajanov in način za zmanjševanje osamljenosti. Pošta kot izvajalec javne 
službe pač ne more gledati samo na lastni dobiček, prav tako država kot lastnik Pošte Slovenije ne 
sme videti zgolj kot prinašalca sredstev v proračun. Predlagamo, da se s Pošto Slovenije dogovorite, 
da ne zapira svojih poslovalnic v manjših krajih, kjer ljudje ne morejo kar mimogrede svojih opravkov 
opraviti takoj za naslednjim vogalom. Predlagamo, da se nasprotuje vsaj zaprtju poštnih poslovalnic v 
Na trati 3 in v Malečniku 26. 
 
Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost:  
 
 
POBUDA ŠT. 54 – Damir OREHOVEC 
Na svojo pobudo z marčevske seje MS MOM v zvezi z investicijskim vzdrževanjem OŠ in vrtcev sem 
dobil obsežen odgovor, s katerim pa nisem zadovoljen, ker ne odgovarja na mojo pobudo. Pravzaprav 
sem z vsem, kar je zapisano, bil seznanjen že prej, saj sem bil vrsto let član mešane komisije 
ravnateljev in uslužbencev MOM, ki je pripravljala v prejšnjih letih poročilo o potrebah šol, predlog za 
investicijsko vzdrževanje za posamezno proračunsko leto. Moja pobuda ni bila namenjena sektorju za 
izobraževanje, ki je odgovarjal, ampak županstvu, saj mora župan povedati, kakšna bo strategija na 
tem področju, glede na to, da ni upošteval strategije, ki jo je zapisala komisija. Torej, potreb za 
investicijsko vzdrževanje OŠ je približno za 18 milijonov evrov. Komisija je predlagala, da se za 
odpravljanje potreb z naslova investicijskega vzdrževanja letno nameni približno 3 milijone evrov. V 
proračunu za leti 2019 in 2020 pa je namenjenih po 900 tisoč. S takim tempom bo višina potreb samo 
še rasla. Zato še enkrat dajem pobudo, da MOM (županstvo) naredi do meseca septembra 2019 
strategijo, kako se bo lotila zmanjševanja potreb na področju investicijskega vzdrževanja v vrtcih in 
šolah. 
 
Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost: podžupanja, mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK 

 

 
POBUDA ŠT. 55 – Tatjana FRANGEŽ 
MČ Tezno šteje okrog 12.000 prebivalcev, imajo dve osnovni šoli, štiri vrtce, srednjo šolo. Zdravstveni 
dom je v katastrofalnem stanju, gradnja novega se odmika in marsikdo postaja nestrpen. Med 
Janševo in Štrekljevo je javno igrišče za košarko, mali nogomet in rokomet. Je zbirališče družin in 
posameznikov, tam se poleg igranja nogometa, košarke tudi rola in podobno. Igrišče je potrebno 
obnove, ki niti ne bi bila tako draga. Potrebno bi bilo obnoviti talno oblogo, narisati nove črte, 
zamenjati koše, obnoviti gole, kritične so mreže. Nujno bi bilo namestiti varnostne blazine. 
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Predlagam, da se še v letu 2019 nekaj sredstev nameni za ureditev tega igrišča, da bodo imeli ljudje 
prostor za rekreacijo. Da bo privlačno tudi za mladino, da bo lahko prosti čas preživljala bolj zdravo, 
da ne bomo govorili, da se mladina samo po lokalih nahaja in z računalniki igra. 
Priloga: foto 
 
Posredovano: Urad za šport  
V vednost: podžupan, dr. Samo PETER MEDVED 
 
 
 
Podana so bila naslednja VPRAŠANJA: 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 39 – Tjaša GOJKOVIČ 
Maribor je edino slovensko mesto, ki vse od leta 2000 naprej beleži negativen naravni prirast in v tem 
pogledu močno zaostaja za slovenskim demografski povprečjem. Maribor v primerjavi s celotno 
Slovenijo beleži izraziti primanjkljaj mlajših od 20 let, še posebej pa otrok do štirih let starosti ter 
ostaja še naprej mesto z najnižjo rodnostjo. Zanima me, s kakšnimi ukrepi bo Mestna občina Maribor 
obrnila trend negativne demografije navzgor.  
 
Posredovano: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno 
dejavnost 
V vednost: mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK 

 
 
VPRAŠANJE ŠT. 40 – Jelka KOLMANIČ 
V imenu občanov Studenc in sploh občanov Maribora, sprašujem kdaj bo očiščena Gudronska jama 
med Limbuško cesto in Lesarsko ulico, ki je na vodovarstvenem območju in lahko ogrozi vodne vire 
na Kamniškem platoju? Na ta problem smo že večkrat opozorili.  
 
Posredovano: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
V vednost: podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 

 
VPRAŠANJE ŠT. 41 – Željko MILOVANOVIČ 
Zanima me ali bo občina po zaključku projekta železniški podvoz na Ljubljanski ulici poskrbela tudi za 
povezano kolesarsko infrastrukturo, ki bo potekala vzdolž celotne Ljubljanske ulice v smeri proti Trgu 
revolucije in Glavnem trgu. Kljub temu, da Ljubljanska ulica predstavlja pomembno prometno 
vpadnico v mesto, pa je kolesarjenje na tem delu nemogoče, saj se režim vožnje kolesa nenehno 
menjuje. Zato nas zanimajo rešitve, ki bodo narejene prijazno za vse generacije uporabnikov po 
principu 8-80, kar pomeni varno kolesarjenje tako za 8-letnega otroka, kot 80 –letnega starostnika.  
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet 
V vednost: podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 
 
VPRAŠANJE ŠT. 42 –  mag. Zdravko LUKETIČ 
Kdaj bo Mestna občina Maribor sprejela občinski okoljski prostorski načrt – OPN? Prosim za pisni 
odgovor. 
 
Posredovano: UKPP – Sektor za urejanje prostora  
V vednost: podžupan, Gregor REICHENBERG 
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VPRAŠANJE ŠT. 43 – Matej ŽMAVC 
Postavljam svetniško vprašanje ali ima Mestna občina Maribor namen sprejeti Strategijo elektro 
mobilnosti v Mestni občini Maribor kot so to storile že nekatere druge občine. Na primer občina 
Ljubljana je strategijo sprejela že pred 6 leti in se tako pripravila na prihod električnih vozil. 
 
Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost: podžupanu, dr. Samo Peter MEDVED  

 
 
VPRAŠANJE ŠT. 44  – Josip ROTAR 
Vsako mesto, ki se želi sistematično ukvarjati z razvojem in ima za to sprejete tudi področne 
strategije, mora imeti poleg akcijskega načrta tudi izvedeno vsakoletno evalvacijo. Zato me v okviru 
tega vprašanja zanima, kateri ukrepi so bili v letu 2018 izvedeni na infrastrukturi za kolesarjenje in 
hojo. Za odgovor prosim, da izpolnite tabelo, ki je priloga tega vprašanja.  
Priloga: tabela 
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet 
V vednost: podžupanu, dr. Samo Peter MEDVED 

 

 
VPRAŠANJE ŠT. 45 – Ljubica JANČIČ 
Na Greenwichu ima MOM v lasti zemljišče 1.100m2 med hišama na cesti XIV. divizije 12 in 14. Hiša s 
hišno številko je v lasti romske družine MALJOKU. Ta družina si je občinsko parcelo dobesedno 
prilastila, jo ogradila in nanjo postavila 2 montažna objekta. MOM sicer to parcelo prodaja po ceni 
70.000 EUR, a ko pridejo kupci, na ogled do parcele ne morejo.  
Zanima me, zakaj MOM tako nevestno gospodari s svojim premoženjem. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala za ta namig, nismo vedeli, gospod Eisenhut pa nam je že zagotovil, da bo to hitro rešeno. 
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet  ---preusmeritev na JPGSZ d.o.o. 
V vednost: podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 

 

 
VPRAŠANJE ŠT. 46 – Melita PETELIN 
NOVI RAZPIS ZA OBČINSKO KOLESARSKO INFRASTRUKTURO (po novem subvencije za manjše 
projekte) - EKO sklad je objavil javni poziv 61SUB-LSK119 za nepovratne finančne spodbude občinam 
za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Poziv je zelo podoben v decembru objavljenemu 
pozivi 65SUB-LSK118, a na EKO skladu opozarjajo na nekaj pomembnih razlik. Z novim pozivom 
priložnost dobivajo tudi manjši projekti. Moje vprašanje je, ali je MOM oddala vlogo oziroma ali na 
MOM potekajo aktivnosti, ki se navezujejo na ta poziv, ter, da nam predstavite morebitno naložbo? 
 
Priloga:  
- Finance, 27. marec 2019 
 
Posredovano: Služba za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna  (Barbara Marzidovšek)  
V vednost:  
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VPRAŠANJE ŠT. 47 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Podjetje NIPA je v likvidaciji, posledično so se vsi trije lastniki, ki so Snaga, Mariborski vodovod in pa 
Energetika, približno v enakih deležih, zdaj ko so seveda porabili in zapravili velika sredstva, 
enostavno odločili najverjetneje, da to podjetje dajo v likvidacijo. Sprašujem, ali bo uveden kakšen 
nadzor za porabo teh sredstev, ki so jih seveda pretakali v to podjetje, in ki so, kolikor je nam znano iz 
sredstev medijev oziroma javnega obveščanja, v veliki meri velikokrat tudi poniknila v nepravi luči. 
Ker enostavno vse skupaj pomesti pod preprogo in reči, pustimo Nipo in  jo dajmo v likvidacijo in 
pozabimo za vselej… ponovno poudarjam, ni odgovorno za skrbno ravnanje z družbenim 
premoženjem. Torej, vprašanje je, ali boste uvedli kakšen postopek revizije poslovanja Nipe in ali 
boste pozvali odgovorne, torej v tem primeru, tri ki zastopajo na skupščini lastnike, k odgovornosti. 
Hvala.  
 
Posredovano: Kabinet župana (vodja) 
V vednost:  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 48 – Ivan CELCER  
Zakaj vojni veterani vojne za Slovenijo ne enačimo finančno kot na primer veterane NOB? 
 
Posredovano: Služba za zaščito in reševanje (Matej ZUPANIČ) 
V vednost:  

 

 
VPRAŠANJE ŠT. 49 – Damir OREHOVEC 
Samoorganizirana četrtna skupnost Tezno se je obrnila na svetniško skupino z obsežnim pismom, ki 
ga prilagam in prosim, da jim mestna uprava odgovori na njihovo pobudo. Prebivalci Tezna dajejo 
pobudo, da se preuči možnost za spremembo lokacijskega načrtovanega poligona za varno cestno 
vožnjo, ki je načrtovan na področju »Kramarskega sejma«. Nova lokacija naj bo stran od spalnega 
naselja. Že sedaj se dogaja, da poleg vsega, na kar so krajani opozarjali, tekom sprejemanja odloka in 
ni bilo upoštevano, ko poligon še ni izgrajen, dejavnost pa se delno že izvaja, da večina avtošol opravi 
veliko voženj, kar po ulicah Tezna in tako dodatno bremeni to področje, ki je zelo obremenjeno z 
industrijo, prometnico, odložišči za mnoge odpadke,… 
 
Priloga:  
- dopis SČS Tezno z dnem 03. 04. 2019 
 
Posredovano: UKPP – Sektor za urejanje prostora  
V vednost: podžupan, Gregor REICHENBERG 

 

 
VPRAŠANJE ŠT. 50 – Tatjana FRANGEŽ 
V letu 2016 je bil izveden pilotni projekt participativnega proračuna v Mestni občini Maribor. Projekt 
je bil uspešno izveden, ni pa bil do konca realiziran. Ali so oziroma ali bodo projekti v skupni vrednosti 
39.000 EUR, ki so bili zajeti v pilotni projekt PP Radvanje 2016 in do sedaj niso bili izvedeni, vključeni v 
proračun MOM pod katero drugo postavko in ne PP, za leto 2019? In če ne, kdaj bodo vključeni? 
Gre za naslednje projekte: 
1. Sanacija Radvanjskega trga ob Pohorski ulici - vrednost nerealiziranega dela projekta 3.000 EUR. 
Opis projekta: Ureditev fontane in njen zagon, postavitev info table s karto turističnih destinacij v MČ 
Radvanje in prostorom za informiranje krajanov. 
2. Ureditev otroškega igrišča ob Macunovi ulici – vrednost projekta 15.000 evrov. 
3. Muzej na prostem pri vzpenjači – vrednost projekta 4.500 evrov. 
Opis projekta: Muzej na prostem bi predstavljal zgodovino smuke na Pohorju. 
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4. Hortikulturna ureditev Radvanja – vrednost projekta 7500 evrov. 
Opis projekta: Izdelava načrta krajinske ureditve kraja v sodelovanju z MČ in drugimi zainteresiranimi. 
5. Ureditev parka na Macunovi ulici – vrednost projekta 6000 evrov 
Opis projekta: Ureditev parka, popravilo urbane opreme, namestitev košev za odpadke in pitnika.  
6. Ureditev pločnika od Tančeve 3 do Pohorske ulice – vrednost projekta 3.000 evrov.  
Projekt ni realiziran. 
 
Posredovano: UKPP – Sektor za komunalo in promet 
V vednost: podžupan, dr. Samo Peter MEDVED 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Objaviti na spletu  
 
 
 

 


