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Z A P I S N I K 

29. redne seje mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je bila 27. januarja 2022, ob 16. uri 
v prostorih Instituta informacijskih znanosti (IZUM), Prešernova ulica 17, Maribor. 

 
 

Uvodoma je župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ svetnicam in svetnikom mestnega sveta 

Mestne občine Maribor podal nekaj dobrih informacij vezanih na Mestno občino Maribor, in sicer:  

 menjalna pogodba za Areno je usklajena, parcelacija za cesto je v teku,  

 kmalu otvoritev Pristana, 

 Mestna občina Maribor kot organizator poletnega Olimpijskega festivala evropske mladine 
(OFEM) 2023, 

 kmalu pričetek gradnje Centra Rotovž - dela v pripravi,  

 dolgoletna prizadevanja za to, da bi se hiša Mestne občine Maribor sprostila Upravne enote 
in bi se to ločilo na dva centra, enega občinskega in enega državnega, so blizu tega. Vlada 
je sprejela sklep in Ministrstvo za javno upravo je prevzelo od DUTB objekt (Probanka). Za 
selitev UE je tam dovolj prostora in upa, da se bo to zgodilo v letu 2023. To posledično 
pomeni boljše konzultiranje mestne uprave, po drugi strani pa tudi oživitev Trga Leona 
Štuklja in ulice Maksimiljana Držečnika, ki je sedaj prazna in se bo tako tu ustvarila 
frekvenca ljudi, ki bodo hodili po svojih opravkih na državno ali na lokalno upravo. Velik 
korak za razvoj mesta. 

 

 
1. TOČKA 

OTVORITEV SEJE IN  UGOTOVITEV SKLEPČNOST 
 

 

Sejo je pričel in vodil župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ. Ugotovil je, da je na seji od 45 
svetnic/svetnikov prisotnih 41 svetnic/svetnikov, tako da lahko mestni svet, po določilu 52. člena 
poslovnika mestnega sveta veljavno odloča.  
 
Prisotni so bili:  

Mag. Stojan AUER, Aljaž BRATINA, Ivan CELCER, Vladimira COKOJA, Breda ČEPE VIZJAK, 
Tatjana FETAHI, Alen FILIPOVIČ, Tatjana FRANGEŽ, Barbara GLAVIČ, Tjaša GOJKOVIČ, 
Jasmina GRANDUČ, Darko HERGAMAS, Alenka ISKRA, Ljubica JANČIČ, Igor JURIŠIČ, Metka 
KOLER, Jelka KOLMANIČ , Zdenka KRIŽANIČ, mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK, Tamara 
KURNIK, Alfred LASETZKY, Vid LEŠNIK, Matic MATJAŠIČ, dr. Samo Peter MEDVED, Katarina 
MEJAL, mag. Bernard MEMON, Milan MIKL, Dragica MLINARIČ, Damir OREHOVEC, Matej 
PAVLIČ, Melita PETELIN, mag. Viljem POZEB, mag. Branislav RAJIĆ, Miha RECEK, Gregor 
REICHENBERG, Josip ROTAR, Danijela ŠERBINEK, Jožef ŠKOF, Željko VOGRIN, mag. Zvonko 
ZINRAJH in Matej ŽMAVC. 
 
Odsotni so bili: 

Primož JUHART, Jurček LEGVART, Željko MILOVANOVIČ in Vladimir ŠEGA – opravičeno. 
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Ostali prisotni: 

Aleksander Saša ARSENOVIČ - župan, mag. Mateja CEKIĆ – pomočnica direktorice mestne 
uprave, Rosana KLANČNIK - vodja službe za delovanje mestnega sveta, vodje uradov in služb 
mestne uprave MOM, poročevalci in predstavniki tiska.  
 
Pred sejo so svetnice/svetniki prejeli predlog dnevnega reda (s spremembami in dopolnitvami). 

 
 
 

2. TOČKA 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 

 
Predlog dnevnega reda so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. Naknadno so 

svetnice/svetniki prejeli še: 

 

 (h GMS – 600 Popravek-dopolnitev 9. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor - 
skrajšani postopek) 

 

in predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki so bili predlagani za 

razširitev dnevnega reda z enotnim sklepom, in sicer: 

 

 Predlog za imenovanje dveh nadomestnih članov Odbora za finance GMS – 605 
 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor GMS – 606  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor GMS – 607  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor GMS – 608   

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor GMS – 609  

 

 Predlog za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča GMS – 610  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci GMS – 611  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor GMS – 612  

 

 
 
Svetnica Tatjana FRANGEŽ je proceduralno prosila župana, naj pozove svetnike, da si tisti, ki jih 
še nimajo, nadenejo maske. 
  

 
 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43741
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43745
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43746
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43748
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43749
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43750
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43751
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43752
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43753
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Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 31 svetnic/svetnikov, je župan predlagal v sprejem 
 
 
1. SKLEP: (širitev dnevnega reda – KMVVI predlogi) 
Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 29. seje mestnega sveta naslednje 
predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer: 

 

 Predlog za imenovanje dveh nadomestnih članov Odbora za finance GMS – 605 

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor GMS – 606  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor GMS – 607  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor GMS – 608   

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor GMS – 609  

 

 Predlog za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča GMS – 610  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci GMS – 611  

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor GMS – 612  

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
2. SKLEP: (skrajšan postopek – (GMS-600; h GMS-600)) 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Mestni občini Maribor (GMS – 600) in popravek-dopolnitev 9.člena Odloka (h-
GMS-600)  obravnaval po skrajšanem postopku. 

 
Na podlagi izida glasovanja (31 ZA,  1 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
3. SKLEP: (skrajšan postopek – (GMS-602))  
Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne 
Maribor (GMS – 602) obravnaval po skrajšanem postopku. 
 

Na podlagi izida glasovanja (31 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
4. SKLEP: (skrajšan postopek – (GMS-603))  
Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (GMS – 603) obravnaval po 

skrajšanem postopku. 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43745
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43746
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43748
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43749
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43750
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43751
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43752
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43753
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43664
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43741
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43741
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43667
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5. SKLEP: (skrajšan postopek – (GMS-604))  
Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah 

(GMS – 604) obravnaval po skrajšanem postopku. 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
6. SKLEP: (dnevni red v celoti)  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dnevni red 29. redne seje (s sprejetimi 
spremembami in dopolnitvami), tako da dnevni red glasi: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 9. izredne seje, 10. izredne seje ter 28. redne seje Mestnega sveta 

Mestne občine Maribor (predlog zapisnika 9. izredne seje, predlog zapisnika 10. izredne 

seje, predlog zapisnika 28. redne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlog za imenovanje dveh nadomestnih članov Odbora za f inance GMS – 605 (širitev 

dnevnega reda) 
 

6. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor GMS – 606 

(širitev dnevnega reda) 
 

7. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor GMS – 607 (širitev 

dnevnega reda) 
 

8. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor GMS – 608 (širitev dnevnega 
reda) 

 
9. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor GMS – 609 (širitev dnevnega reda) 
 

10. Predlog za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča GMS – 610 (širitev dnevnega 
reda) 

 
11. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci GMS – 611 (širitev dnevnega reda) 

 
12. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor GMS – 612 (širitev 
dnevnega reda) 

 

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške gore) – druga 
obravnava GMS – 528   

 
14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10-S  

(območje vzhodno od Nove ulice) – prva obravnava GMS – 597  

 
15. Redna delovna uspešnost in ocena direktorja Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor 

GMS – 599 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43668
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43745
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43746
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43748
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43749
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43750
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43751
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43752
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43753
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43661
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43662
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43669
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16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor – 
skrajšani postopek GMS – 600; Popravek-dopolnitev 9. člena Odloka o načinu opravljanja 

obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini 
Maribor - skrajšani postopek h GMS – 600  

 
17. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 601  

 
18. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 

lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor – skrajšani postopek GMS – 602  

 
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Maribor - skrajšani postopek GMS – 603 

20. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek GMS – 604 

Na podlagi izida glasovanja (36 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 

3. TOČKA 
POTRDITEV ZAPISNIKA 9. IZREDNE SEJE, 10. IZREDNE SEJE TER 28. REDNE SEJE,  

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR 
(predlog zapisnika 9. izredne seje, predlog zapisnika 10. izredne seje, predlog zapisnika 28. redne 

seje) 
Zapisniki so objavljeni na spletu.  
 
Pripombo na  predlog zapisnika 28. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor je podal 
svetnik Igor JURIŠIČ, in sicer: Besedilo »Dodatna pojasnila in odgovore na v razpravi podana 
vprašanja sta podala župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ in predstavnik načrtovalca Urbis 
d.o.o.« se spremeni tako, da piše: »Dodatna pojasnila in odgovore na v razpravi podana vprašanja 
so podali župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ, predstavnik načrtovalca Urbis d.o.o., ki je 
podrobno predstavil razliko med gradnjo po veljavnem  zazidalnem načrtu in gradnjo v primeru 
sprejema OPPN  ter podžupan g. Reichenberg, ki je poudaril, da bi investitor lahko gradil tudi brez 
sprejema OPPN in sicer po obstoječem zazidalnem načrtu.« 

 
 
Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 27 svetnic/svetnikov, je župan predlagal v sprejem 

 
7. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapisnik 9. izredne seje mestnega sveta z dne 7. 
december 2021.  
 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

8. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapisnik 10. izredne seje mestnega sveta z dne 
14. december 2021.  
 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
9. SKLEP: (pripomba na zapisnik 28. redne seje svetnika Igorja JURIŠIČA) 
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme pripombo na zapisnik 28. redne seje, ki jo je 
podal svetnik Igor JURIŠIČ. 
 
Na podlagi izida glasovanja (21 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43664
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43741
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43665
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43666
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43667
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43668
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
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10. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapisnik 28. redne seje mestnega sveta z dne 16. 
december 2021. 

 
Na podlagi izida glasovanja (26 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

4. TOČKA 
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC/SVETNIKOV 

 
 
Posredovane so bila naslednje POBUDE: 

 
POBUDA ŠT. 358 – Ljubica JANČIČ  
Spoštovani župan, kljub večkratnim pobudam, da se ustrezno uredi prehod za pešce na Streliški 
pri trgovini Tuš do danes za to ni bilo posluha. Zato vam ponovno posredujem pobudo, da se na 
omenjenem prehodu postavi ustrezna signalizacija ali se prehod za pešce dvigne (ležeči policaj). 
Izgovor, da to ni možno zaradi avtobusnih linij žal ne pije vode, saj se tudi na drugih avtobusnih 
relacijah šoferji srečujejo z ležečimi policaji in ni nikakršnih problemov. Samo en primer, od Mlade 
lipe do Peker je na Lackovi kar nekaj ležečih policajev in tudi na tej relaciji vozi avtobus.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Bomo preverili.  

 
POBUDA ŠT. 359 – Igor JURIŠIČ 
Dne 25. 2. 2021 sem podal vprašanje glede odlagališča odpadnega materiala na območju 
»MARLES« ter dobil odgovor, da bo MOM pozvala družbo Gorenje gospodinjski aparati d.o.o. k 
takojšnji odstranitvi navedenih odpadkov. Glede na to, da danes, 24. 1. 2022 oziroma 11 mesecev 
od podanega vprašanja ta problem še ni rešen sprašujem SOU MOM in medobčinsko inšpekcijo, 
kaj pomeni »takojšnja odstranitev« ozirom koliko v koliko dneh pričakujejo odstranitev odpadkov od 
nekoga, ki mu naročijo takojšno odstranitev. Glede na to, da ta problem ni osamljen pa naj bo k 
odgovoru glede razlage dikcije »takojšnja odstranitev« SOU MOM v sodelovanju z medobčinsko 
inšpekcijo ter drugimi službami pripravi seznam vseh »divjih« odlagališč odpadkov v MOM ter 
terminski plan sanacije le-teh. 
 
POBUDA ŠT. 360 – mag. Zvone ZINRAJH 
Maribor postaja vse bolj privlačno in markantno mesto. Marsikaj je bilo v zadnjih treh letih 
narejenega, še več projektov je v izvajanju ali pripravi. Ko se Mariborčani po kakšni odsotnosti spet 
pripeljemo domov, v naše mesto, smo veseli sleherne spremembe ali pa se razveselimo kar naše 
Drave. V času božično novoletnih praznikov nas razvedrijo osvetljeni trakovi, ko vodijo k vrhu 
Piramide.  
Še bolj zanimiv, atraktiven in predvsem za tujce pomenljiv, pa bi bil kak stalno umeščen prijeten 
napis, ki bi sporočal, da smo v Mariboru.  
Se je prijelo kje po svetu in se bi tudi pri nas. In ne bi veliko stalo. Nič ne de, če kdo poreče, da to 
ni izvirna ideja, da sem jo pobral iz hribčka pri LA. Bilo pa bi zanimivo, privlačno in po mariborsko 
fajn.  
Dajem torej to pobudo v upanju, da se »prej ko slej« tudi prime.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Gospod Zinrajh, malo ste stopili na moj zajedljivi jeziček, ampak bom se ugriznil, ne bom se mogel 
izgleda, Hollywood, Bollywood, Maribood,… 
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POBUDA ŠT. 361 – Željko VOGRIN 
Spoštovani gospod župan, v časopisu Maribor, številka 6, z dne 16. decembra 2021, je v rubriki 
»Maribor se razvija« suhoparno povedano, da je v letu 2022 v MČ Studenci v planu ureditev 
Šarhove ulice in načrtovanje ureditve vodovodnega omrežja. 
Ker je Šarhova ulica res v zelo slabem stanju, sem vesel, da ste to opazili tudi vi oz. pristojne 
službe. Zanima me časovnica ureditve Šarhove ulice. Upam, da ste za zapisanim v časopisu mislili 
resno in da bo do te investicije res prišlo. Prosim za pisni odgovor 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Če je pisalo v Večeru, potem je že res. Upam. Na srečo to ni bilo tako točno opredeljeno, tako da 
na Šarhovi lahko še vedno nekaj naredimo. 
 
POBUDA ŠT. 362 – Ivan CELCER 
Spoštovani župan, podžupan in gospa Suzana Fras. Žal mi je, ampak z vašimi odgovori na 
vprašanja in pobude nisem zadovoljen. Z vsakim novim odgovorom na svetniško vprašanje o cesti 
v Zgornjih Košakih podaljšujete izvedbo projekta za enoletno obdobje. Glede na odgovor zadnjega 
vprašanja št. 339 bi izvedba segla v obdobje 2023. Razumem, da ste se ujezili, ko sem rekel, da 
bodo ti otroci z Zgornjih Košakov prej končali šolo, preden bo šolski avtobus vzpostavil svojo linijo, 
a sem še bolj pesimističen, če bo naslednji župan tako naklonjen MČ Ivan Cankar kot ste vi, bodo 
ti otroci prišli od vojakov.  
 
POBUDA ŠT. 363 – Miha RECEK 
Dajem pobudo, če se že obnavlja promenada v parku bi bilo prav, da se vsaj osvetlijo sprehajalne 
poti po mestnem parku (stopnišče do Treh ribnikov, paviljon), predvsem sprehajalna pot proti 
Akvariju terariju, kjer so korenine pod asfaltom pustile grobe sledi.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Kar se tiče ureditve v parku, pa smo imeli en izjemno uspešen sestanek z Zavodom za 
spomeniško varstvo, kjer smo govorili tudi o problemu teh korenin, ki bi lahko pomenile tri rešitve, 
nasutje, most čez njih, odstranitev dreves, to so te slabe, ali pa enostavno odstranitev asfalta in 
razširitev zelenih površin in to bomo tudi naredili in verjetno spremenili tudi malo prometni režim, 
na sami Ulici heroja Staneta, v želji po sprostitvi po tem prehoda za pešce, kolesarjev na cest i, 
kolesarjev in tako naprej. Druga stvar, ki se nam obeta, da tisti prazen bazen, ki ne vem koliko let 
ga bomo odstranili, dali temu pasove nove vsebine, otroška igrala, pesek, les, tudi japonski vrt 
bomo revitalizirali, vključili tiste, ki to znajo, za vzdrževanje tega, zasadili nove stvari. Imamo tudi 
usmeritve, da v parku več, iz spoštovanja tega, kako je bil narejen, in do tega da park ni cesta, na 
kar asfalt aludira, smo si dali neformalno zavezo, da vse, kar bomo v parku od poti prenavljali, ne 
bomo več asfaltirali in gremo v druge tone, parku primerne, ali pesek ali pa dualit ali podobni 
materiali, tako da bo to čez čas delovalo ne več kot cestišče, ampak kot park. Dodatne zasaditve, 
mestni svetniki boste lahko sponzorirali drevesa, za te zazelenitve bo nova aplikacija. Tako da se 
ogromno ukvarjamo s tem, da ko bo promenada končana in bo lepa, ne bomo soočeni s tem, da 
bo vse drugo izpadlo dosti slabše kot je že danes. Že zdaj bodo neki ukrepi šli paralelno z 
razvojem tega projekta, vse pa ne bo moč narediti takoj. Sem vesel te pobude, hvala. 
 
POBUDA ŠT. 364 – mag. Bernard MEMON 
Zakon o socialnem varstvu določa, da občine storitev pomoči na domu financirajo najmanj v višini 
polovice cene storitve. Trenutno beležimo rast stroškov dela in materiala, kar se posledično 
večinoma prenese v izdatke denarnic naših uporabnikov, ki storitev pogosto niso zmožni plačati. 
Torej, praksa kaže, da se dvig cene storitve pomoči na domu bolj kot v občinskih proračunih pozna 
v denarnicah uporabnikov, saj so občine znižale odstotek sofinanciranja.  
Že v preteklosti smo bili priča primerom, da številne občine posledično povišanja urne postavke 
pomoči na domu v proračunu niso občutile, saj so znižale deleže sofinanciranja. Skoraj tretjina 
(npr. primer sosednje regije), se jih je odločila za najnižji možni zakonsko določeni delež 
sofinanciranja. Le izjeme med občinami pa so zaradi dviga urne postavke povišale tudi delež 
sofinanciranja, kar posledično pomeni, da cena za uporabnika ni spremenjena.  
Dajem pobudo, da MOM poveča delež subvencioniranja ekonomske cene storitve pomoči na 
domu za 10%, torej na način , da se posledično zniža cena za uporabnika in se tako breme 
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povečanja stroškov dela in blaga ne prenaša na uporabnika, ki že danes težko pokriva stroške 
storitve pomoči na domu. Pravna podlaga je v 100. členu Zakona o socialnem varstvu.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Hvala, gospod Memon. Kar se tiče pobude, v proračunu smo že povečali sredstva za delovanje 
Centra za pomoč na domu, to smo s svetniki že potrdili, ne spomnim se več točnega zneska. 
Bomo preverili kakšen bi bil finančni učinek tega vašega predloga in kje bi lahko ta sredstva 
zagotovili. Najprej v okviru sociale in potem bomo videli dalje, ker bo treba nekje nekaj vzeti, če 
želimo tja dati. Bomo videli kakšen je sploh znesek.  
Drugo, bomo preučili, kako to narediti, ne morem sedaj dati odgovora, zveni pa logično in 
potrebno. 
 
POBUDA ŠT. 365 – Tatjana FRANGEŽ 
V MČ Nova vas krajani že leta opozarjajo na pravo epidemijo bele omele, pa se je doslej zgodilo le 
čiščenje ob nekaterih cestah oz. na zemljiščih, ki so v pristojnosti Urada za komunalo, promet in 
prostor. Krajanom je bilo povedano, da pa druga drevesa na teh površinah niso v pristojnosti 
Urada za komunalo, promet in prostor, temveč v pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti, ki 
pa nima predvidenih sredstev za takšno dejavnost. Velika večina propadajočih dreves stoji na 
površinah, ki so sicer tudi v lasti občine, a niso deklarirane kot javne površine. Seveda ne gre le za 
problem ene same mestne četrti ali krajevne skupnosti, ampak za celotno območje občine.  
Očitno trenutno MOM nima enotne službe, ki bi v mestu skrbela za drevesa na vseh občinskih 
površinah. Urad za komunalo, promet in prostor skrbi za »svoje« površine, za stanje na ostalih 
občinskih površinah pa očitno nihče. Ampak vsa drevesa so naša drevesa! Ne moremo kar 
zamahniti z roko, češ, to ni moj problem, ker spada pod drug urad. Zato mora biti skrb za zelene 
površine poenotena, imeti mora eno roko, ki bo skrbela zanje in ki bo imela kontrolo nad stanjem in 
kompetence za urejanje zadev ter seveda dovolj sredstev za to.  
Drevesa imajo razen ostalih lastnosti, ki so pomembne za višjo kakovost bivanja v mestu, tudi 
ekonomsko vrednost, ta pa je zaradi propadajočega stanja vse manjša! Tega si urejena občina ne 
bi smela privoščiti.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Magistra Cekić nadomešča magistro Rodošek, ki je bolniško odsotna in smo se ravno danes s tem 
ukvarjali, tako da bomo dobili takoj informacije kar iz prve roke. 
 
Odgovor Vodje Urada za finance in proračun, Mateja CEKIĆ 

Glede na to, da je to vprašanje izpostavil že tudi Odbor za komunalo, smo se danes s tem 
ukvarjali. Res je, da je vprašanje, kje se nahaja drevo, ali je to tretirano kot zelena površina ali je to 
funkcionala, in zaradi tega to pač spada pod različne urade. Dogovorjeno je, da se skliče skupen 
sestanek, da se bo to preučilo in se bo tudi dal enotni odgovor.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Drug zakon pa pravi, da mi davkoplačevalskega denarja trošiti tam, kjer nismo lastniki tega. Sicer 
bi še kje kaj drugega uredili, kot Kalvarijo, Piramido in ne vem kaj vse, če bi lahko. 
 
POBUDA ŠT. 366 – mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK  
Dajemo pobudo, da se v Ribniškem selu opravi prometna analiza in se na glavni cesti skozi 
naselje (cesta Za tremi ribniki) omeji hitrost vožnje iz 40 km/h na 30 km/h. Gre za ozko in vijugasto 
cesto skozi strnjeno naselje hiš, ki je precej prometno obremenjena. Hiše, ki stojijo ob cesti na 
severovzhodni strani imajo izvoz za avtomobile neposredno na cesto. Zaradi slabe preglednosti je 
nevarnost za prometno nesrečo pri izvozu velika, zlasti, ker vozijo avtomobili po cesti z visoko 
hitrostjo, ki je pogosto tudi bistveno višja kot je trenutna omejitev. V kolikor bo prometna analiza 
pokazala, da je smiselno postaviti tudi hitrostne ovire pred in za naseljem (ležeče policaje), 
predlagamo, da se takšen poseg tudi izvede. Hvala! 
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Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Hvala. Mislim, da bo to, ne samo tukaj, temveč še marsikje narejeno, ker bomo delali deljen 
prostor in vrisovali možnost vožnje kolesarjev, tako da moramo potem tako ali tako zmanjšati 
avtomatsko hitrost na 30 km/h, tako da to bo prav gotovo storjeno. 
Imamo pa vmes še en dogovor, nismo se uspeli uskladiti, danes je že potekal sestanek na 
problematiko UKC-ja, urejanje prometne situacije in posledično vsega tega. Tako da je kmalu v 
procesu rešitve in poslikano s sklepi. Torej, sprememba prometnega režima bo, ki bo to rešila, tako 
da smo na pravi poti. 
 
POBUDA ŠT. 367 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Stopili smo v zadnje leto našega skupnega mandata, ta mestni svet je na dosedanjih 28-ih rednih 
sejah in še nekaj izrednih, sprejel kar nekaj sklepov, zato dajem pobudo, da Služba za delovanje 
mestnega sveta do naslednje seje pripravi pregled realizacije sklepov mestnega sveta v obdobju 
2018-2022. V Listi za pravičnost in razvoj imamo v evidenci kar nekaj sklepov, ki jih je mestni svet 
sprejel in niso realizirani. O neizvršenih sklepih naj župan poda poročilo. Župan naj pripravi razlago 
zakaj ta sklep ni realiziran, čeprav bi to po poslovniku moral sproti po sprejetju sklepa. Ampak 
razumem, da je zaseden, zato pričakujem to razlago, ko bomo pregledali vse sklepe hkrati..  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Seveda bomo pripravili poročilo in sem vesel tega, ker bo to samo vzpodbuda mojim dragim 
sodelavcem, da bomo še kakšno nalogo pravočasno naredili, ki je mogoče zdaj zaradi drugih 
nalog, ki so za tem prišle, šla iz prioritetnega polja. To nam bo dalo novega navdiha.  
 
POBUDA ŠT. 368 – Tjaša GOJKOVIČ 
Skupna služba varstva okolja je pred časom vzpostavila zelo koristen informacijski sistem »Maribor 
– okolje in zdravje«, ki je namenjen spremljanju okoljsko-zdravstvenih podatkov in iz njih razvitih 
kazalcev. Interaktivna karta je dostopna na spletnem naslovu https://okolje.maribor.si/okolje/.    
V Listi kolesarjev in pešcev opažamo, da večina občank in občanov sploh ni seznanjen s to 
možnostjo spremljanja podatkov, ki so pomembni za naše zdravje in zdravje našega okolja, zato 
vas spodbujamo, da vložite še več energije v promocijo tega projekta.  
Ob tem dajemo tudi pobudo za namestitev še več stacionarnih merilnih mest (npr. senzorjev za 
merjenje kakovosti zraka, ki sta zaenkrat le dva) in preučite možnosti za vključitev podatkov iz 
mobilnih meritev (npr. https://canair.io/). 
 
POBUDA ŠT. 369 – Željko MILOVANOVIČ (prebral Josip ROTAR) 
Pobrežje je po eni strani najštevilčnejša mestna četrt, po drugi pa nima primerne športno-
rekreacijske infrastrukture in prostorov za kvalitetno preživljanje prostega časa. V Listi kolesarjev in 
pešcev smo se zato še posebej razveselili pobude za izgradnjo Športnega parka Pobrežje, na 
območju nogometnega igrišča, na Kosovelovi ulici in verjamemo, da ste se pobude razveselili tudi 
v ostalih skupinah v mestnem svetu.  

Ker lahko ta relativno nezahteven investicijski podvig v obliki ureditve nogometnega igrišča, 
atletske steze, košarkarskega igrišča, koloparka, otroškega igrišča in drugih športnih in 
skupnostnih površin prinese veliko koristi in veselja za otroke, mlade in seveda tudi starejše, sploh 
v navezavi z rekreativnim potencialom Stražuna, ki je v neposredni bližini, dajemo v Listi kolesarjev 
in pešcev pobudo, da Mestna občina Maribor že letos naroči izdelavo idejnega projekta in v 
načrtovanje vključi vse pomembne deležnike, npr. športna društva, mladinske organizacije in 

zainteresirane prebivalke in prebivalce Pobrežja. 

Več o pobudi lahko preberete na spletni strani NK Pobrežje: 
https://www.nkpobrezje.si/stadion/sportni-park-pobrezje/  

Odgovor podžupana, dr. Sama Petra MEDVEDA 

Glede pobude – NK Pobrežje smo seveda seznanjeni, ta zadeva ni nova, je pa bila sedaj podana 
ponovno, smo pa po obisku vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti dejansko ugotovili, da ne gre 
za problem Pobrežja, gre za problem Malečnika, Tezna, Peker, Radvanja itd. bi lahko samo še 

https://okolje.maribor.si/okolje/
https://canair.io/
https://www.nkpobrezje.si/stadion/sportni-park-pobrezje/
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našteval, tudi Pobrežja. Zato smo se že pred časom odločili, da bomo vse te športne površine 
prenesli pod enotno upravljanje Športa d.o.o. in da bomo za vse pripravili tudi ustrezne strokovne 
podlage za ureditev t.i. urbanih centrov v posameznih KS in MČ in seveda tudi športne 
infrastrukture. Na NK Pobrežje v zadnjih letih zelo dobro delajo, tam smo uredili tudi nov elektro 
dovod za potrebe javne razsvetljave, da se lahko treningi opravljajo tudi v večernem času. Vemo, 
da je to mogoče izgrajeno na bivšem odlagališču odpadkov, da prihaja do deformacij zemljišča, da 
je bivše območje bilo prodano, je bila tista podrtija na srečo tudi s strani privatnega lastnika 
odstranjena, da je Mestna občina Maribor tudi že izkazala interes. Dobili so tudi ponudbo podjetja 
Astra za odkup, ki pa je bila dokaj visoka. Da, čaka nas, tako kot je bilo rečeno, najprej nekakšna 
idejna zasnova, mogoče tudi kakšen natečaj za ureditev tega območja in vnaprej ne samo na 
Pobrežju, tudi povsod drugod. Dejansko vlaganja v te dotrajane športne infrastrukture, za kar so 
dosedaj skrbela športna društva, nekatera bolj, nekatera manj uspešno. V vsakem primeru gre za 
podhranjena vlaganja, gre pa za izredno pomembne vsebine posameznih mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti in bom rekel, v preteklih letih je bilo to izredno podhranjeno. Urejamo tudi 
lastniška razmerja na območju Dogoš, tudi Brezje nima urejenega svojega športnega centra, tako 
da ni za izpostaviti samo območje Pobrežja, ampak pravzaprav gre za problem čisto vseh mestnih 
četrti in krajevnih skupnosti.  
 
POBUDA ŠT. 370 – Josip ROTAR 
V zvezi z vprašanjem, zimskega pluženja pločnikov in kolesarskih stez, ki sva ga na prejšnji seji 
izpostavila skupaj s kolegom Milovanovičem, moram povedati, da sem nad takšnim nestrokovnim 
in pavšalnim odgovorom pristojnih služb razočaran. Povod za moje vprašanje je bilo več odzivov in 
pritožb občanov na slabo splužen Stari most, preko katerega dnevno hodi več tisoč ljudi. V 
odgovoru, ki sem ga dobil, pravite da se dela opravljajo skladno s potrjenim izvedbenim 
programom zimske službe. Zato me zanima, kako ste lahko dopustili, da je sneg na pločniku ter 
kolesarski stezi, v skupni širini 2 metrov, ostal neočiščen 8 dni. Ne moremo se zadovoljiti z vašim 
odgovorom, da se v zimskem času kolesarske steze ne čistijo, ampak služijo za odlaganje snega. 
To v mestu, ki je sprejelo zaveze za izboljšanje kakovosti zraka, ki je sprejelo celostno prometno 
strategijo, ki je sprejelo trajnostno urbano strategijo, ki se želi aktivno spoprijemati z izzivi 
podnebnih sprememb, enostavno ne more biti odgovor.  
Zato dajem pobudo, da mestna uprava do naslednje seje mestnega sveta pripravi nov program 
izvajanja zimske službe in ga preda v potrditev mestnemu svetu, pri tem pa upošteva frekvenco in 
število opravljenih poti peš ter s kolesom, ter jasno določi na katerih odsekih bo čiščenje snega 
izvajala tako, da bo občanom omogočala varno uporabo pločnikov in kolesarskih stez.  
 
Odgovor podžupana, dr. Sama Petra MEDVEDA 
V letošnjem letu smo imeli samo en primer, ko je takrat, kot smo že na prejšnji seji mestnega sveta 
ugotavljali, da je prišlo do močnega sneženja ob dveh ponoči, dejansko je bil takrat tako hiter odziv 
neplaniran in je prišlo do težav. Se tudi strinjam s tem, da imamo zadevo sistemsko mogoče 
pomanjkljivo urejeno in moramo več pozornosti posvečati čiščenju kolesarskih stez, kajti danes se 
je mobilnost vseeno spremenila. Če prej ljudje v dežju in snegu niso uporabljali koles, danes to 
nekateri vseeno počnejo. Tako da, jaz se strinjam s pobudo, da tukaj spremenimo način nivoja 
uslug za vzdrževanje te infrastrukture, kar bomo v bodoče tudi naredili. Seveda bo pa za to 
pomembno nameniti nekaj več sredstev.  
 
POBUDA ŠT. 371 – mag. Branislav RAJIĆ 
Na področju ulic individualnih enodružinskih hiš v mestni četrti Radvanje je mestna redarska 
služba začela kaznovati lastnike vozil parkiranih na ulici, ob lastni hiši. Stanovalci poročajo, da 
redarji pridejo na klic prijavitelja, sicer na teh področjih ne patruljirajo. Ker je tovrstna praksa 
parkiranja že več desetletij prisotna zaradi naraščajočega števila avtomobilov pri enem 
gospodinjstvu/hiši in ker gre za majhne parcele iz sredine prejšnjega stoletja, na katerih se ne da 
na hitro urediti dodatne parkirne površine, predlagam županu, da za tovrstne primere naloži 
redarski službi vročanje opominov brez plačljivih kazni v prehodnem obdobju v trajanju vsaj 6 
mesecev do 1 leta. Stanovalci potrebujejo čas za iskanje rešitev, da prilagodijo uvoze na parcele in 
uredijo ustrezno število parkirišč na lastni parceli; nenazadnje potrebujejo tudi čas, da ponotranjijo 
logiko prekrška za parkiranje na ulici - pa čeprav pred lastno hišo.  
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Med tem je sosedska nevoščljivost prijavljanje prekrškarjev redarjem razvila v novi šport. Slaba 
volja, ki ob tem nastaja in trajno uničenje dobrososedskih odnosov utegne imeti veliko več slabih 
posledic od vrednosti prispevka od kazni v mestni proračun. Zato predlagam uvedbo prehodnega 
obdobja opominov, ker verjamem, da se podobno dogaja na celotnem območju, ki ga pokriva 
mestna redarska služba. Urbanizem individualne stanovanjske gradnje v Mariboru od sredine 
prejšnjega stoletja nam je pustil v dediščino veliko ozkih dvosmernih ulic v soseskah na širšem 
območju mesta. Prav je, da se mesto odloči za ustrezno kontrolo prometne varnosti in mirujočega 
prometa, ampak dajem pobudo, da bodo začetni prijemi na periferiji v slogu prijaznega pedagoga 
namesto takojšnjega kaznovanja po špijonski dojavi.      
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Jaz se zahvaljujem za to pobudo, ker je del razvoja naše splošne kulture, na eni strani osveščanja 
in pedagoškega dela, po drugi strani pa bom sedaj izkoristil priložnost, da se polovico časa ali pa 
nekaj takega ukvarjamo z razvojem ali pločnikov ali kolesarskih poti ali cest ali zelenic. Potem pa 
dajmo prosim še te iste prostore, ki smo jih skupaj kot skupnost sploh osmislili in zgradili tudi v 
njihovih namembnostih, ščititi. Kar pomeni, da apeliram sedaj, glede na to, da nas kar nekaj gleda, 
da se ljudje, ki imajo in takih je v Mariboru zelo dosti, možnost urediti ali aktivirati ponovno aktivirati 
garaže, ki so marsikje postala skladišča, v dobrobit celotne skupnosti, na način, da ne zaparkirajo 
naših skupnih zelenic in kolesarskih stez ali cest. Ker s tem onemogočajo našim istim 
sodržavljanom gibanje po površinah, ki so namenjene določenim dejavnostim. Torej, pred lagam, 
da vsak po svojih močeh naredi vse kar lahko zato da skupaj gremo naprej. Bomo pa seveda to 
osveščali in povedli, da pločnik namenjen pešcem in zelenica zelenju.  
 
 
 
Posredovana so bila naslednja VPRAŠANJA: 
 
VPRAŠANJE ŠT. 343 – Ljubica JANČIČ 
Spoštovani župan, ob ustanovitvi Holdinga ste zatrjevali, da bo prijazen ljudem, a žal občani in 
občanke te prijaznosti na položnicah ne čutijo, celo več očitno je Holding bil ustanovljen za dobre 
zaposlitve ljudi, ki svojim položajem niso dorasli saj se nenehno povečuje delež zunanjih 
svetovalcev, ki ne za mali mesečni honorar svetujejo zaposlenim v Holdingu, kakor tudi odvetniških 
družb, čeprav sem prepričana, da so na MOM zaposleni uspešni pravniki, ki bi prav tako uspešno 
peljali postopke. Žalostno je, da se v Holdingu brez problema zunanji svetovalki lahko mesečno 
nakazuje 3.000 EUR ni pa denarja, da bi se delavcem Nigrada v decembru nakazala vsaj 
minimalna božičnica, ali znižale položnice, da bi MOM z dejanji upravičil ustanovitev po mojem 
prepričanju nepotrebnega Holdinga.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Ne vem niti prav, kaj je vprašanje; kar se tiče svetovalcev in odvetnikov, jih je vsak dan manj od 
tega, na kar smo tam naleteli, tako da za to se ni treba bati. Tako da, rezultati so tudi boljš i kot 
kadarkoli, tako da gre Holding svojo pot vedno bolj zdravo naprej. 

 
VPRAŠANJE ŠT. 344 – Igor JURIŠIČ 
Rešitev 2 leti trajajoče agonije na Einspielerjevi cesti v Mariboru  
Omenjeno cesto je presekala H2 in takrat je bilo v soglasju z občani dogovorjeno, da se nadvoz 
zgradi višje zaradi potreb tovarne Vesna. Celotno zemljišče je bilo nato prodano trenutnemu 
lastniku, vključno s cesto, ki se navezuje na nadvoz nad H2. Lastnik je prehod preko tega dela 
ceste preprečil z zapornico in tako je dovozna cesta na razpolago zgolj omenjenemu podjetju, saj 
ostali ne morejo preko zapornice. Prišli smo torej v situacijo, ko MOM vzdržuje na stroške občanov 
cesto, ki jo lahko uporablja zgolj podjetje, ki je lastnik ceste na kateri je postavljena zapornica. Zato 
dajem pobudo, da ali MOM doseže dogovor s podjetjem Kompas o uporabi z zapornico zaprte 
ceste, ali pa MOM zapre dovozno cesto za promet in s tem preneha z vzdrževanjem in s tem 
povezanimi stroški. Zaradi razjasnitve problema naj MOM pripravi vso kronologijo od začetka (torej 
od izgradnje obvoznice) do danes v povezavi s to cesto.  
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Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Hvala, g. Jurišič. Einspielerjeva je že na tapeti v operativi, ne morem pa še podati rešitve v tem 
trenutku. 
 
VPRAŠANJE ŠT. 345 – Jožef ŠKOF 
Ker je problem na avtobusnem postajališču pri UKC Maribor nerešen in ni videti, da bi se razrešil, 
sprašujem, ali je, glede na omenjene problematike, prišlo do kakšnega dogovora. Vprašanje sem 
že postavil na seji mestnega sveta.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Hvala, g. Škof. Ne vem, jaz sestanka nisem imel, moramo pa tam to prometno urediti, predvsem 
pa nadzirati. Dodatna dela pa smo naredili, Lekarna dela, ki je dolgo čakala, da je prišla na vrsto. 
 
VPRAŠANJE ŠT. 346 – mag. Zvone ZINRAJH 
Spoštovani gospod župan, svetnice in svetniki.  
Olimpijski Festival evropske mladine Maribor ’23, je športno organizacijski izziv, kot ga v Sloveniji 
še ni bilo. Mariboru je pripadla čast in hkrati tudi zajeten finančno organizacijski zalogaj, saj bo ob 
pripravi ustrezne infrastrukture treba namestiti tudi preko 3.600 mladih športnic in športnikov. Ko 
smo se o tem seznanjali v našem MS, smo nekateri opozarjali, da ta dogodek ne bo kar nekaj in, 
da nas ne bo nič stalo. Vedeli smo za stanje športne infrastrukture v Mariboru in situacijo poznamo 
tudi danes. Marsikaj je bilo do sedaj postorjenega, marsikak finančni vložek nas še čaka. 
Predvsem naj izpostavim ogrevalno infrastrukturo v sklopu atletskega stadiona na Poljanah. Kot 
ugotavljamo, pa se do tega projekta obnašajo mačehovsko ravno tisti, pod katero področje ta 
dejavnost spada, se pravi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če je info prava, za naš 
in hkrati vsedržavni dogodek nismo dobili niti centa.  
Sprašujem Vas, g. župan, kaj je bilo v zvezi tega projekta v Mariboru narejenega in kje vidite 
rešitve, da projekt dejansko tudi uspe. Nihče si namreč ne želi fiaska projekta »Univerzijada«. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Kar se tiče Olimpijskega festivala evropske mladine, smo na dobri poti, smo na dobri poti. Naša 
magistra Nataša RITONIJA, Sašo POLIČ (OKS), zavzeto delamo, smo tudi dobili to potrditev, tudi 
kar se tiče poti, ki je bila težka, smo si želeli imeti palico za sabo, da pospešeno infrastrukturo, ki 
bo tukaj ostala, Seveda tudi pravkar saniramo Ljudski vrt, Tenis, Skate park, Pristan se končuje, 
tenis se nadaljuje, Dvorana Tabor je že v delu, zahvaljujoč tudi Ministrstvu za izobraževanje in 
šport, posredno preko Letnega program šport, tako da hvala vsem, ki so tam pomagali in upamo, 
da bo država sprejela še en sklep o financiranju športne infrastrukture na področju cele Slovenije, 
potem bi v ta paket padla tudi ogrevalna steza na atletskem stadionu, jaz močno upam, da bi do 
tega prišlo in da bomo še ta projekt izvedli. Predvsem pa upam, da bo tudi Ministrstvo za 
izobraževanje in šport še letos uspelo priti do razpisa in da bodo Študentski in Dijaški domovi 
deležni prenove prej, torej do pričetka EOF, kar bi potem bilo tudi v pomoč Univerzi za večji vpis v 
naše univerze. Tako da zaenkrat ne kaže, da bo fiasko, ampak se kaže veselje tudi v pisarni. 
Hvala vsem, ki pri tem pomagate. Piramida pa je bila ravno danes tema, ker je še vedno na mizi, 
en kup korakov smo naredili, je pa potreben en štiri, pet partitni dogovor na koncu, Ministrstvo za 
kulturo, Ministrstvo za izobraževanje in šport, Sklad kmetijskih zemljišč, Gozdovi Slovenije in 
potem še sprememba OPPN-ja v stavbno, tako da bomo lahko počasi sanjali o razvoju tega 
področja, po katerem imamo ime. Bomo pa vašo pobudo dali arhitektom, ki se s tem ukvarjajo, da 
vidimo, če se da to kam vključiti. 
 
VPRAŠANJE ŠT. 347 – Ivan CELCER 
Gospod župan, ne vem, kako to, da niste niti malo naklonjeni MČ Ivan Cankar, čeprav ta vključuje 
tudi center mesta. Dolg do te MČ je še vedno npr. Tomšičev drevored, da se o kanalizaciji ne 
pogovarjamo. Imamo pa v naši MČ kar močne plačnike v proračun, a brez »haska«.  
Gospod župan, mandata bo skorajda konec in v naši MČ boste zapisan kot župan, pod katerim 
smo doživeli totalni neuspeh, kar me izredno žalosti. Ostanite zdrav.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Hvala za lepe želje. Ni še konec tekme. Na koncu bomo šteli gole. Ja, to je bil odgovor. 
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VPRAŠANJE ŠT. 348 – Miha RECEK 
Zakaj Šport Maribor d.o.o. potrebuje še enega direktorja, saj trenutni, Tadej Mežnar, uspešno 
dokončuje zapleteno sanacijo Športnih objektov Maribor, v kateri je uspešno izvedel sistemizacijo 
delovnih mest, občutno zmanjšal stroške dela ter je direktor, ki prvi posluje z družbo Šport Maribor 
d.o.o. pozitivno. Njegovo delo ste tudi sami, župan, večkrat pohvalili, zakaj je torej potreben razpis, 
za še enega direktorja? Zakaj potrebujemo te dodatne stroške? 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Najprej kar se Športa d.o.o. tiče, smo se zavezali, da ko bo prišlo do združitve javnega in 
zasebnega dela, ki je na Marpromu d.o.o., imeli nov subjekt s čisto drugačnimi dodatnimi izzivi in 
da bomo naredili razpis za direktorja, na katerega se seveda lahko prijavi dosedanji uspešni 
direktor, gospod Mežnar. Debate ni, jaz sem vam odgovoril, da smo to obljubili, da bomo to naredili 
(javni razpis). Tu se ni javni zavod preimenoval v d.o.o., ampak imamo tu eno bistveno večje 
podjetje in gremo po tej poti naprej.  
 
VPRAŠANJE ŠT. 349 – mag. Bernard MEMON 
Počitnice so za starše otrok prve triade OŠ, ki za svoje otroke npr. nimajo urejenega varstva pri 
dedkih in babicah stresne. Starši iščejo možnosti, kje bodo njihovi otroci preživeli dneve, ko bodo 
oni v službi. Kdo bo pazil na tiste najmlajše iz prve triade? Nekateri žal nimajo možnosti varstva pr i 
babici in dedku, zato iščejo rešitve. Pri posameznih izvajalcih so kapacitete zapolnjene ali pa cene 
storitve letijo v nebo.  
Sprašujem, ali ima MOM v načrtu kompleksno urediti navedeno problematiko in povišati delež 
financiranja in kapacitet storitev, kjer bi se zagotovilo dovolj kapacitet za počitniško varstvo in 
izboljšanje kakovostnega prostega časa otrok in mladostnikov? Preventivni, prostočasni in športni 
programi lahko med drugim potekajo (prek financiranja) v nevladnih organizacijah.  
Menim, da mora MOM k reševanju navedene problematike bolj proaktivno pristopiti (vsaj z 
zagotovitvijo dovolj velikega števila izvajalcev varstva otrok), saj so v marsikaterem primeru starši 
pripravljeni sami plačevati polno ceno varstva svojih otrok, vključenih v prvo triado OŠ, vendar 
kapacitet in usposobljenega osebja ni na voljo.  
Torej, zagotovitev kapacitet je nujna prioriteta MOM, morebitno subvencioniranje MOM (za 
razbremenitev finančnih izdatkov staršev, ki si polnega plačila ne morejo privoščiti) pa zaželena 
nadgradnja naveden storitve.  
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 350 – Stojan AUER (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu) 
Veliko smo pred novim letom govorili o energetskih vavčerjih, višini položnic. Ljudje so to sprejeli z 
velikim upanjem, kako bo v prihodnje. Naj zdaj pogledamo v realnost, stopili smo v leto 2022 in 
spomnim se razlage gospoda Perca, ki je tu v mestnem svetu takrat razlagal, da je variabilna cena 
toplote takrat novembra bila 114 evrov, da pa bo od 1. januarja dalje, celo leto, znašala 67 evrov 
oz. 58,77% odstotka manj kot je bilo takrat. Mi smo to seveda sprejeli, župan je to tudi večkrat 
ponovil. Z velikim veseljem sem gledal intervju novega direktorja, g. Rihterja, na BK TV. Bilj je 
objavljen 4. januarja in takrat je seveda povedal, da se je sedaj seznanil s problematiko Energetike 
in da lahko javnosti obljubi in pove, da bodo januarja cene nižje za 35%. Torej glede na trditve g. 
Perca bistveno manj, skoraj več kot 20%. Zdaj pa je Agencija za energijo objavila podatek, da se 
bo cena toplote v Mariboru znižala napram tiste rekordne vrednosti za 26%. Torej še manj. 
Postavlja se temeljno vprašanje, zakaj se zdaj to upravljanje Energetike slabša, če povzamem 
besede g. Perca, ki je takrat dal neko obljubo, kar je bilo kar precej optimistično napovedano, da 
bo ta cena celo leto enaka. Zdaj prihajamo do nekih drugih številk – ali to pomeni, da imamo 
slabše vodstvo? Kakšno je pravzaprav realno stanje, po neuradnih informacijah slišim, da se sploh 
ne ogreva več na plin, ampak na olje oziroma nafto. Tudi to mi ni jasno, čeprav verjamem, da je to 
lahko ena od opcij, ker je tam kar precej rezervoarjev, še posebej pa zato, ker ste vi takrat ko ste 
odpirali to kogeneracijo z vsoto 2,5 mio evrov, kolikor je takrat stala, obljubljali, da bo pa ta cena 
zdaj bistveno nižja. Torej, zanima me kje smo danes in kaj lahko pričakujejo odjemalci Energetike 
februarja na položnicah. Kakšno je stanje glede višin položnic Energetike za Januar 2022? Kako v 
prihodnje? Hvala. 
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Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Kaj je kdo obljubljal, kaj bo delal in bi delal, če bi delal, ko bi lahko naprej delal, to ne vem. Vem pa, 
da imamo sedaj direktorja Holdinga, gospoda Rihterja, ki je prevzel še eno veliko breme in je v 
okviru tega že rešil tudi pogodbo o dobavi plina za leto 2022, ki je bila vprašljiva, po tisti nižji ceni 
20,49. Ta učinek bo na položnicah šele v mesecu februarju. Januarske položnice so stvar ne-
zakupa energije v decembru, kakšne bodo takrat točno točke in izračuni pa bo jasno in 
transparentno, ker je izračun narejen na podlagi variabilnega dela, ki je nakup plina. Tako da, 
točno kakšna številka bo takrat na položnicah, bomo videli. Ampak gre vse v pravo smer. Zunaj je 
tudi razpis za dolgoročno vodenje tega podjetja, za katerega želim, da bi se boljše odzivalo na 
odvisnost od samo enega plina dolgoročno, da bomo sledili strategiji, ki smo si jo zadali o večji 
meri samooskrbe in neodvisnosti. Se pa ta rešitev ne more zgoditi v dveh mesecih, imamo pa 
zakupljen plin za leto 2022.  
 
VPRAŠANJE ŠT. 351 – Zdenka KRIŽANIČ 
Delež žensk, zaposlenih v mariborskih javnih podjetjih in javnih zavodih 
V Listi kolesarjev in pešcev nas zanima, kakšen je delež žensk med zaposlenimi v javnih podjetjih, 
ki so v lasti ali solastništvu Mestne občine Maribor in kakšen je delež žensk na vodilnih položaj ih v 
teh javnih podjetjih. 
Enako, delež žensk med vsemi zaposlenimi in delež žensk na vodilnih položajih, nas zanima tudi 
za vse javne zavode, ki jih je ustanovila Mestna občina Maribor. 
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Lahko dodamo še v kabinetu, ker tam imam skoraj same ženske? In na financah? Ok. Verjamem, 
da bomo čez par let k temu vprašanju dodali še kakšen spol, pa bi mogoče že zdaj to obravnavali. 
Kot v Ameriki, ne. 
 

VPRAŠANJE ŠT. 352 – Tjaša GOJKOVIČ 
Ali obstaja kakšna evidenca košev za odpadke na javnih površinah? Je možno dobiti vpogled v to 
evidenco in v način, kako naša lokalna skupnost detektira problematična območja in popolnjuje 
manko? Med drugim smo namreč opazili, da v okolici nekaterih novih otroških igral ni nameščenih 
košev? Kako napredujemo s projektom uvajanja potopnih smetnjakov? 
 
VPRAŠANJE ŠT. 353 – Josip ROTAR 
V Listi kolesarjev in pešcev nas zanima, s kakšnimi mehanizmi naša lokalna skupnost pomaga 

brezdomcem in kakšno je stanje s kapacitetami Zavetišča za brezdomce? Ob tem bi bilo koristno, 

da bi problematiko brezdomcev v Mariboru predstavili na kateri izmed naslednjih sej mestnega 

sveta. 

 

Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Najprej, ker smo ravno pri brezdomcih, bi omenil samo zgledno lastniško hišo, v katero vlagamo 
vsako leto. Odnosi in financiranje in kapacitete na eni strani in z mojim obiskom Karitasa na drugi 
strani, podobna situacija, mislim, da je na zavidljivi ravni, če merim po odnosu z brezdomci, na 
obisku pri njih, in v eni in v drugi hiši.  
 

Opomba: 
Svetnik Josip ROTAR je ob koncu točke zastavil proceduralno vprašanje za službo za delovanje 
mestnega sveta. Svetnika je zanimalo ali lahko svetniki v imenu strank, ki niso bile izvoljene v 
mestni svet, podajo pri tej točki vprašaja in pobude, saj je bilo predhodno podano vprašanje v 
imenu stranke, konkretno za katero svetnik ve, da takrat, ko so bile volitve, še ni obstajala.  
 
Rosana KLANČNIK, vodja službe za delovanje mestnega sveta je pojasnila, da je v Poslovniku 
Mestnega sveta, kar se tiče klubov svetnikov določilo, in sicer, kadar se neka stranka preimenuje, 
lahko uporablja to ime in je torej šlo za preimenovanje, vendar to v dotičnem primeru še ni uradno. 
Drugače pa je kadar svetnica/svetnik prestopi v drugo politično stranko in ta na volitvah ni dobila, 
potem pa je lahko le kot samostojni svetnik.  
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5. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE DVEH NADOMESTNIH ČLANOV ODBORA ZA FINANCE 

 GMS – 605 
 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Svetnik mag. Zvonko ZINRAJH je za zapisnik dejal, da se pri točki izvzema iz glasovanja.  
Svetnik Igor JURIŠIČ je prav tako za zapisnik dejal, da se pri točki izvzema iz glasovanja. 
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 25 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
11. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Mirando OSTERC ZINRAJH in Boruta JURIŠIČA 
za nadomestna člana Odbora za finance. 
 

Na podlagi izida glasovanja (26 ZA,  7 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

6. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA 
STANETA MARIBOR GMS – 606 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Rosana KLANČNIK, vodja službe za delovanje mestnega sveta , ki 
je pojasnila, da ji je bilo danes zastavljeno vprašanje s strani Liste Franca Kanglerja - NLS, in sicer, 
o njihovi manjkajoči kandidatki, ki je ni bilo na seznamu evidentiranih kandidatov. V vlogi 
sekretarke komisije je pojasnila, da je za ta zavod bilo evidentiranih 5 kandidatov in da je je bila 
popisnica Liste Franca Kanglerja - NLS posredovana pravočasno, vendar se je žal znašla v njeni 
osebni neželeni pošti. Vljudno je prosila, da se popisnice pošiljajo na e. pošto: sluzba-
ms@maribor.si, da do takih situacij v bodoče več ne bi prihajalo. Prav tako je pojasnila, da člani 
KMVVI, vedno pred sejo prejmejo sezname evidentiranih kandidatov, tokrat so jih prejeli en teden 
prej. Prosila je, da lahko na morebitne takšne napake v bodoče prej opozorijo. Dejala je, da je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji odločala na podlagi teh 5. 
kandidatov in je z večino glasov oblikovala predlog, ki ga imajo danes svetniki na seji mestnega 
sveta. 
 
Svetnik Milan MIKL je izrazil svoje mnenje kot podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja in tudi kot predstavnik Liste Franca Kanglerja v mestnem svetu. Dejal je, da 
takšen primer ni bil prvi in da je bilo veliko takih primerov, pa so se kandidati uvrstili na seznam. 
Izrazil je svoje nestrinjanje z obrazložitvijo, da je bila popisnica v neželeni pošti in menil, da so bili 
vsi seznanjeni, še posebej zaradi tega, ker je videl, kako je potekalo samo glasovanje na KVIAZ-u. 
Svetnik tega ni želel polemizirati, saj ko KVIAZ sprejme neko odločitev je takšna kot je. Ampak 
ravno pri tej točki, pri tem imenovanju, je bilo nekaj več kandidatov in točno se je videlo na kak 
način in kak je bil interes imenovati svoje predstavnike v ta svet. 
Matej PAVLIČ je kot predsednik Komisije za mandata vprašanja, volitve in imenovanja, svetniku 
Milanu Miklu dejal, da v kolikor ni zasledil njihovega kandidata, bi lahko na to opozoril pred ali na 
seji KVIAZ-a. V izogib takšnim situacijam, je predlagal, da si v bodoče temeljito pregleda gradivo. 
Glede glasovanja in vsega ostalega je dejal, da je vse potekalo korektno in tako kot mora. 
 
Župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ se je vsem govorečim zahvalil in se prav tako opravičil 
gospodu Mikl. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43745
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43746
mailto:sluzba-ms@maribor.si
mailto:sluzba-ms@maribor.si
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Župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 29 svetnic/svetnikov, predlagal v sprejem 
  
12. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Sabino GRABNER, Štefana 
MURAUSA in mag. Vesno RAČEL za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne 
šole Franca Rozmana Staneta Maribor. 
 

Na podlagi izida glasovanja (28 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 
7. TOČKA 

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
JAVNEGA VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA 

SEVERNO MEJO MARIBOR GMS – 607 
 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 24 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
13. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let dr. Tino PERKO za 
predstavnico ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole borcev za severno mejo Maribor. 
 

Na podlagi izida glasovanja (36 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

8. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE 
MARIBOR GMS – 608 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Svetnik Igor JURIŠIČ je za zapisnik dejal, da se pri točki izvzema iz glasovanja. 
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 31 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 

 
14. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Boruta JURIŠIĆA za 
predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Slave Klavore Maribor. 
 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43748
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9. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR 
GMS – 609  

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 29 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
15. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Aleša BOGOVIČA za 
predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Jadvige Golež Maribor. 
 
Na podlagi izida glasovanja (37 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

10. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) 
V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 

MARIBOR GMS – 610 
 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 25 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 

 
16. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Sama BERGAUERJA za nadomestnega 
predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Otona Župančiča Maribor.  
 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

11. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC STUDENCI MARIBOR  

GMS – 611 
 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 36 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
17. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Sonjo MITHANS in Sama 

BERGAUERJA za predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor. 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43750
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43751
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43752
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12. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANGELA 
BESEDNJAKA MARIBOR GMS – 612 

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za 
razširitev dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 33 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 

 
18. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Jadranko UMEK za 

predstavnico ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Angela Besednjaka  Maribor. 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

13. TOČKA 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA STANOVANJSKE CONE V PEKRAH 
(OBMOČJE VZHODNO OD CESTE GRAŠKE GORE) – DRUGA OBRAVNAVA GMS – 528 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna. Stališče statutarno-pravne komisije je 

podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja 
in varstvo narave je podala Barbara GLAVIČ, predsednica odbora. Stališči sta priloženi 
originalu zapisnika in objavljeni na spletu 
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 33 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
19. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjske cone v Pekrah 
(območje vzhodno od Ceste Graške gore). 
 
Na podlagi izida glasovanja (34 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

14. TOČKA 
ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA 

POBREŽJE 10-S  (OBMOČJE VZHODNO OD NOVE ULICE) – PRVA OBRAVNAVA  
GMS – 597 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. 

Uvodno obrazložitev je podala Maja REICHENBERG HERIČKO iz Sektorja za urejanje prostora. 
 

 
Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 

za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave je podala Barbara GLAVIČ, predsednica 
odbora. Stališči sta priloženi originalu zapisnika in objavljeni na spletu 
 

V razpravi so sodelovali svetniki: Milan MIKL, mag. Stojan AUER, Igor JURIŠIČ in Aljaž BRATINA. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43753
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43661
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43662
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Dodatna pojasnila in odgovore na v razpravi podana vprašanja je podal Aleksander Saša 

ARSENOVIČ, župan. 

 
Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 31 svetnic/svetnikov je župan predlagal v sprejem 
 
20. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja Pobrežje 10-S (območje vzhodno od Nove ulice) v prvi obravnavi. 

Predlagatelj naj stališča delovnih teles mestnega sveta in pripombe dane v razpravi prouči 
in upošteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Stališča in pripombe, ki se pri pripravi 
odloka za drugo obravnavo ne bodo upoštevale, se naj obrazložijo.  
 
Na podlagi izida glasovanja (27 ZA,  1 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

15. TOČKA 
REDNA DELOVNA USPEŠNOST IN OCENA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GASILSKA 

BRIGADA MARIBOR GMS – 599 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 28 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
21. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje, da se direktorju JZ GB Maribor Alešu 
Ciringerju za leto 2020 določi redna delovna uspešnost v višini 100% in ocena odlično ter 
izplača del plače za redno delovno uspešnost v višini 5%, kar znaša 938,90 EUR bruto. 
 

Na podlagi izida glasovanja (29 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 
 

16. TOČKA 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE 

LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 
MESTNI OBČINI MARIBOR – SKRAJŠANI POSTOPEK GMS – 600; POPRAVEK-DOPOLNITEV 9. 
ČLENA ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI MARIBOR - SKRAJŠANI POSTOPEK 
 h GMS – 600 

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. Naknadno so svetnice/svetniki prejeli še Popravek-dopolnitev 9. člena Odloka 
o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Mestni občini Maribor - skrajšani postopek (h GMS – 600). 

 

Uvodno obrazložitev je podala Suzana FRAS iz urada za komunalo, promet in prostor.  
 
Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za komunalne in gospodarske javne službe je podal mag. Stojan AUER, predsednik odbora. 
Stališči sta priloženi originalu zapisnika in objavljeni na spletu. 
 

Amandmaji niso bili vloženi, razprave ni bilo. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43669
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43664
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43741
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43741
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Stališče kluba svetnikov so podali: Miha RECEK, Milan MIKL, Aljaž BRATINA in mag. Stojan 

AUER. 

 
Dodatna pojasnila in odgovore na podana vprašanja sta podala župan, Aleksander Saša 

ARSENOVIČ in Suzana FRAS. 

 

 

Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 30 svetnic/svetnikov je župan predlagal v sprejem 

22. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Mestni občini Maribor s popravkom-dopolnitvijo 9. člena Odloka (h GMS-600).  
 
Na podlagi izida glasovanja (36 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

17. TOČKA 
ODLOK O NAČINU IZVAJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-

URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI MARIBOR  
– PRVA OBRAVNAVA GMS – 601 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna. 

 

Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za socialo in zdravstvo je podala Alenka ISKRA, predsednica odbora. Stališče odbora za 
komunalne in gospodarske javne službe je podal mag. Stojan AUER, predsednik odbora. Stališča 
so priložena originalu zapisnika in objavljena na spletu. 
 

Razprave ni bilo, predlagano je bilo, da se točka obravnava po skrajšanem postopku. 
 
 

Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 33 svetnic/svetnikov je župan predlagal v sprejem 

23. SKLEP: (GMS-601 - po skrajšanem postopku – 98. člen Poslovnika MS) 
Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor 
obravnaval po skrajšanem postopku. 
 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

24. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor po 
skrajšanem postopku. 
 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43665
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18. TOČKA 
ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH 

PRAVIC V JAVNEM LEKARNIŠKEM ZAVODU MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR  
– SKRAJŠANI POSTOPEK GMS – 602 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna. Amandmaji niso bili vloženi, razprave ni 
bilo. 

Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za socialo in zdravstvo je podala Alenka ISKRA, predsednica odbora. Stališči sta priloženi originalu 
zapisnika in objavljeni na spletu 

 
Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 40 svetnic/svetnikov je župan predlagal v sprejem 

25. SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne 
Maribor. 
 

Na podlagi izida glasovanja (36 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

19. TOČKA 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 

CEST V MESTNI OBČINI MARIBOR - SKRAJŠANI POSTOPEK GMS – 603 
 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. Amandmaji niso bili vloženi, razprave ni bilo. 
 

 

Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za komunalne in gospodarske javne službe je podal mag. Stojan AUER, predsednik odbora. 
Stališči sta priloženi originalu zapisnika in objavljeni na spletu. 
 

Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 31 svetnic/svetnikov je župan predlaga l v sprejem 

  
26. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor. 
 

Na podlagi izida glasovanja (36 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

20.TOČKA 
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 GMS – 604 
 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta in je 
objavljeno na spletu. 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43666
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43667
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43668


   

22 
 

Uvodno obrazložitev je podala Suzana FRAS iz urada za komunalo, promet in prostor.  
 
Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za komunalne in gospodarske javne službe je podal mag. Stojan AUER, predsednik odbora. 
Stališči sta priloženi originalu zapisnika in objavljeni na spletu. 
 
Amandmaji niso bili vloženi. 
 

Stališče kluba svetnikov je podal Matic MATJAŠIČ. 

 
Dodatna pojasnila in odgovore na podana vprašanja sta podala Aleksander Saša ARSENOVIČ, 

župan in Suzana FRAS. 

 

 

Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 30 svetnic/svetnikov je župan predlagal v sprejem 

 
27. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah. 
 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA,  0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 
 
 
Obravnavane so bile vse točke dnevnega reda, župan se je zahvalil za sodelovanje in sejo ob 
18.40 uri zaključil.  
 
 
 
Zapisala: 
Martina KLARIČ, služba za delovanje mestnega sveta  
 
 
 
 

Vodja službe za 
 delovanje mestnega sveta 

Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav. 

ŽUPAN  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
Aleksander Saša ARSENOVIČ 

 

 

 


