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ZAPISNIK  
 
31. DOPISNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, ki je potekala od petka, 
5. novembra 2021, do torka, 9. novembra 2021, do 14. ure. 
 

 
V petek, dne 5. novembra 2021 je bil svetnicam/svetnikom po elektronski pošti posredovan sklic 31. 
dopisne seje s povezavo do naslednjega gradiva, in sicer: 
 

 Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini 
Maribor GMS - 555 

 
 
z obrazložitvijo:  
»Včeraj smo vam najavili naknadni prejem gradiva Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor, gre za  dopolnitev sklepa z  
nepremičninami na območju »Rotovža«. 
Danes so strokovne službe pripravile gradivo, zaradi izjemnega pomena gradiva in kratke časovnice 
je bila  sprejeta odločitev, da se  gradivo preda v odločanje mestnim svetnikom na dopisni seji. 
Gradivo so podpisali vsi navedeni podpisniki, podžupana pa sta gradivo potrdila po elektronski pošt i, 
ki jo hranimo v Službi za delovanje mestnega sveta.«  
 
»Pojasnilo strokovne službe o nujnosti določanja na dopisni seji podajamo v nadaljevanju:    
Mestnemu svetu predlagamo gradivo v potrditev na dopisni seji, pri čemer skladno s Poslovnikom 
pojasnjujemo, da je obravnavano gradivo ter predlagani sklep vitalnega pomena za dokončno 
uskladitev pogodbe o sofinanciranju projekta Center Rotovž s strani Ministrstva za kulturo. S strani 
Ministrstva za kulturo smo bili dne 4. 11. 2021 opozorjeni na razglasitev nepremičnin na območju 
Centra Rotovž za javno kulturno infrastrukturo, pri čemer bi izostanek slednjega lahko ogrozil 
financiranje projekta s strani Republike Slovenije, zato je nujno, da je sklep sprejet v najkrajšem 
možnem roku.« 

 

Gradiva so objavljena  na spletni strani Mestne občine Maribor (www.maribor.si), mestni svet.  
 
Svetnicam/svetnikom sta bila posredovana Sklic-Vabilo in glasovnica 31. dopisne seje.  
 
Svetnice/svetniki so bili pozvani, da svojo odločitev do predlaganih sklepov sporočijo do torka, 9. 
novembra 2021, do 14. ure na naslednji način: 

- po elektronski pošti na naslov (sluzba-ms@maribor.si), svojo odločitev na priloženi glasovnici 
ustrezno označijo in glasovnico vrnejo oz. svojo odločitev v povratni elektronski pošti jasno 
izrazijo (za, proti, ne želim glasovati) ali 

- glasujejo osebno v Službi za delovanje mestnega sveta. 

 

Pravočasno je svojo odločitev posredovalo 34 svetnic/svetnikov, in sicer:  

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43174
http://www.maribor.si/
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=4
mailto:sluzba-ms@maribor.si
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Tamara KURNIK, Aljaž BRATINA, Ivan CELCER, Breda ČEPE VIZJAK, Tatjana FETAHI, Tatjana 

FRANGEŽ, Barbara GLAVIČ, Darko HERGAMAS, Alenka ISKRA, Ljubica JANČIČ, Igor JURIŠIČ, 

Jožef ŠKOF, Metka KOLER, Jelka KOLMANIČ, Zdenka KRIŽANIČ, Alfred LASETZKY, Vid LEŠNIK,  

mag. Bernard MEMON, Matic MATJAŠIČ, dr. Samo Peter MEDVED, Katarina MEJAL, Milan MIKL, 

Dragica MLINARIČ, Matej PAVLIČ, Melita PETELIN, mag. Vilijem POZEB, mag. Branislav RAJIĆ, 

Miha RECEK, Gregor REICHENBERG, Jasmina GRANDUČ, Danijela ŠERBINEK, Željko VOGRIN, 

mag. Zvonko ZINRAJH  in Matej ŽMAVC. 

 
 

Svetnik Miha RECEK je v povratni elektronski pošti zapisal, da takšen dokument ni primeren za 
obravnavo na dopisni seji.  
 
Svetnica Tatjana FRANGEŽ je v elektronskem sporočilu podala strinjanje s svetnikom Reckom in 
pozvala, da je za takšno obravnavo gradiva primernejša izredna seja.  
 

Svetnik Željko MILOVANOVIČ je v elektronskem sporočilu sporočil, da ima gradivo nekaj strokovnih 
pomislekov in je takšno odločanje neprimerno.  
 
Svetnik Igor JURIŠIČ je v povratnem elektronskem sporočilu predlagal, da bi se izvedla kratka 
ZOOM seja, kjer bi pripravljavci odgovorili na vprašanja svetnikov.  
 

Župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ je v elektronskem sporočilu podal zapis na podana vprašanja 
in pomisleke svetnikov: »Glede na izjemen mesto tvorni pomen Centra Rotovž za katerega si 
prizadevata že dve generaciji naših someščanov smo v sedanji sestavi mestnega sveta tej želji 
najbližje.  Nismo pa še tam! Po tehtnem razmisleku smo ugotovili, da je dopisna seja najučinkovitejši 
način za dosego končnega cilja za katerega predpogoj je podpis pogodbe.  V usklajevanju le te 
rešujemo veliko izzivov in preprek, za to vas prosim da v tej luči prispevate svoj glas ZA določitev 
javne infrastrukture na področju kultur, na za izgradnjo potrebnih parcelah, ki je  istočasno glas ZA  
knjižnico”-Center Rotovž.« 
 
Svetnik Miha RECEK je menil, da je dopis župana neprimeren. Svetnik Primož JUHART je v 
elektronskem sporočilu podal strinjanje s svetnikom Reckom.  
 
Podžupanja Alenka ISKRA je v elektronskem sporočilu podala zapis na podane pomisleke svetnikov: 
»Strinjam se, da bi bila izredna seja za obravnavo tega gradiva primernejša oblika odločanja. Kot pa 
je v obrazložitvi navedeno, gre za zelo pomembno zadevo, ki je žal vezana na zelo kratek rok. 
Parcele, na katerih bo domoval Center Rotovž  pač do sedaj niso mogle biti razglašene za kulturno 
infrastrukturo. To pa je nujno za koriščenje sredstev MK za investicijo v Center Rotovž. Dajmo svoj 
ZA tej največji investiciji v kulturo v našem mestu, s tem da na dopisni seji glasujemo za predlagan 
sklep.« 
 
Svetnik Vladimir ŠEGA je v elektronskem sporočilu zapisal, da ne razume, kako je lahko za sklep 
ključnih podanih devet dni in tega ni mogoče sprejeti na redni seji.  
 
 
Svetnice/svetniki mestnega sveta so odločali o naslednji točki: 

 
1. TOČKA 

SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA 
PODROČJU KULTURE V MESTNI OBČINI MARIBOR GMS – 555 

 
 
1. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor. 
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Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI, 1 NI ŽELEL GLASOVATI) je bilo ugotovljeno, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 
 
Prejeta elektronska sporočila glasovanja in tabela glasovanja svetnic/svetnikov so priložena 

originalu zapisnika. 

Glasovanje na 31. dopisni seji je bilo zaključeno v torek, 9. novembra 2021, ob 14. uri.  
 
Zapisala: 
Tea GOLJAT, služba za delovanje mestnega sveta  

 

 

Vodja službe za 
 delovanje mestnega sveta 

Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav. 

 
ŽUPAN  

Aleksander Saša ARSENOVIČ 
 

 

 


