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IZPIS POBUD IN VPRAŠANJ 35. SEJE MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR, 28.6.2022 

 
 
 
Posredovane so bila naslednje POBUDE: 

 
 
POBUDA ŠT. 426 – mag. Bernard MEMON 

Dajem pobudo, da Mestna občina Maribor z Odlokom zaostri beračenje, izvaja posledični nadzor 
Redarske službe ter morebitno sankcioniranje nad beračenjem pred in v gostinskih lokalih.  
V Maribor si želimo privabiti turiste in oživeti naš turistični potencial, beračenje posameznikov pa je 
za goste lokalov zelo moteče in jih odvrača od obiska lokalov.  
Beračenje ni nujno zgolj posledica slabega materialnega stanja. Nekateri se do denarja dobrosrčnih 
ljudi dokopljejo s prevaro. Dobro so znane informacije, da je to za marsikatere tuje državljane tudi 
organizirana »poslovna dejavnost«. Po njihovi organiziranosti je moč sklepati, da je njihova 
domnevna stiska neresnična, s prevaro želijo izkoriščati dobroto ljudi.  
Menim, da imamo v Slovenij dobro razvit solidarnostni sistem donacij za tiste posameznike, ki se 
znajdejo na robu preživetja in zato menim, da so tovrstne prakse nepotrebne.  
Torej lahko rečemo, da se s prevaro posameznikov želi priti do denarja naših občanov.  
V zadnjih dneh me je tudi več občanov konkretno opozorilo, da prihaja do številnega vsiljivega 
beračenja na Glavnem trgu v Mariboru, kar so opazili tudi v bližini trgovin in parkomatov. 
 
Posredovano:    Sekretariat za splošne zadeve,  

    Skupna občinska uprava  
 
 
POBUDA ŠT. 427 – Miha RECEK 
Podpredsednica Gibanja Svoboda in Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je 
med obiskom 6. aprila 2022 v Mariboru povedala, da si bo stranka Svoboda prizadevala za 
manjšanje razvojnih razlik v državi. Med drugim je izjavila, da se »Absolutno zavzemamo za 
decentralizacijo Slovenije.« Predsednik Vlade RS Robert Golob je na obisku v Mariboru dne 13. 
junija 2022 izjavil, da je Maribor prestolnica vzhodne Slovenije in ima državi marsikaj za pokazati 
tudi s policentričnim razvojem.  
Gospod Sašo Arsenović, sprašujem vas ali vam je predsednik Vlade RS res omenil, da bodo trdi dni 
po njegovem prihodu v Maribor selili nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano NLZOH iz 
mesta. Ob tem vlada načrtuje še selitev Urada za demografijo in kakor je slišati med člani vladajoče 
koalicije v Mariboru, tudi sedež Pošte. Vi kot predstavnik mesta se niste oglasili.  
Gospod Saša Arsenovič dajem pobudo, da naslovite v imenu Maribor, prebivalcev in poslancev 
Severovzhodne Slovenije mestnih svetnikov in svojem imenu, predsedniku vlade odprto pismo, kjer 
izražate skrb vseh deležnikov, po nadaljnji centralizaciji in selitvi državnih inštitucij iz Maribora in 
regije. Pričakujemo, da bo vlada z ministrstvi, kakšne inštitucije preselila v Maribor, ne pa jih zaprla 
in selila iz Maribor.  
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Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Seveda z gospodom predsednikom Vlade RS ni bilo govora o tem, da bi se karkoli selilo iz Maribora. 
Vsi pogovori so tekli v smeri, kaj pa bi se v Maribor lahko priselilo/preselilo. Vemo, da še vedno ni 
zaključena selitev Upravne enote iz naše hiše v za to primerno hišo, Probanko – upravni cente. Kar 
se tiče tega tukaj. Kar se pa tiče NLZOH-ja, je bil en vikend pred desetimi dnevi zelo delaven, zato 
da smo s skupnimi napori, tudi mojim, prišli do tega rezultata, da vsaj izgubili nismo nič, je pa res, 
da zaenkrat še nismo nič pridobili in upam, da bomo tako Dravske elektrarne, in marsikaj, kar je že 
bilo v mestu. Zaenkrat nimam razloga, da ne bi gospodu predsedniku vlade verjel, da si bo prizadeval 
za to, da bo sledil regionalnemu razvoju in decentralizaciji tudi v dejanjih.  

 
Posredovano:   Odgovorjeno na seji 
 
 
POBUDA ŠT. 428 – Matic MATJAŠIČ 

K pobudi me je spodbudil ogled Vojašniškega trga pred dnevi, ki je postal celo scena stripov o 
superjunaku, ki čoha otroke. In sicer, pobudi sem priložil tudi slike, ta trg izgleda tako, da je praktično 
več kot polovica trga zasebno parkirišče, slučajno v lasti Saše Arsenoviča. Pa moj namen danes ni 
politizirati ali govoriti o tem, kako se z javnimi milijoni ureja dvorišča privatnika, to že vsi poznamo. 
Moja pobuda je, da je trg, kar je v teh vročih poletnih dneh še bolj vidno, potrebno bolj ozeleniti, 
trenutno je pretežno kamen in nekaj dreves na S strani in če ste se zavezali, da bomo vsako 
posekano drevo v Mariboru nadomestili z več kot enim, pozivam vse mestne svetnike, da posadimo 
drevo, ja jih nameravam letos približno 200, vam pa sem našel primerno lokacijo na tem zasebnem 
parkirišču, ki se razteza čez trg. Mislim, da bi lahko visoko ograjo tudi umaknili in trg nekoliko 
podaljšali v mini park, kot zamenjava parkirišču, konec koncev nameravate vse ceste v bližini zapreti, 
potem ta parking res nima smisla in bo mini zeleni park bolj koristen. 
 
Posredovano:  Kabinet župana, 

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna 
 
 
POBUDA ŠT. 429 – Igor JURIŠIČ 
Ureditev prometnega režima na površinah za pešce s prometnimi znaki 
Zagotovo se kdaj komu zazdi, da kak zakon ni logičen, aga moramo kljub temu spoštovati.  
V tem primer govorim o Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki opredeljuje kot isto skupino 
vozil kolesa in mopede, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. 
5. odstavek 99. Člena na primer govori: Vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h, morajo upoštevati svetlobne znake za pešce, če potekata pešpot in 
kolesarska pot ena ob drugi in ni posebnih svetlobnih znakov za kolesarje. 
Glede na to, da s svojim zgledom župan spodbuja uporabo te skupine vozil na peš conah, hkrati pa 
s plakati, oglasi in na drug krajevno običajen način opozarja, da skuterji in motorji sem ne sodijo, se 
vozniki skuterjev in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h počutijo 
izjemno zmedeni, saj jih zakon izenačuje s kolesarji, v Mariboru pa to enotno skupino vozil ločujemo 
in en del skupine spodbujamo k vožnji po peš-conah, drugemu delu zakonsko nedeljive skupine vozil 
pa preprečujemo. Zato dajem pobudo, da se na edini primeren način, torej s prometnimi znaki in ne 
oglasi v medijih in na svetlečih panojih odredi, kdo se lahko vozi v peš coni in na kak način in kdo 
ne, npr. kolesa in mopedi, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h ter ob tem 
določi najvišja dovoljena hitrost. V kolikor pa v ZPrCP obstaja diskrecijska pravica občine, da ločuje 
vozila, ki jih zakon opredeljuje kot enakovredna (kolesa in mopede, katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h), pa mi prosim predstavite tisti del ZPrCP, kjer je to opredeljeno.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 

Jaz sedaj ne bom razlagal cestno prometnih predpisov, ampak že ta 5. odstavek 95. člena pravi da, 
če potekata pešpot in kolesarska pot ena ob drugi, takrat to velja, mi pa te kolesarske poti in pešpoti 
v peš coni nimamo ločene. To bomo doživeli, ko bomo naredili našo ljubo dravsko promenado, kjer 
bosta pešec in kolesar ločena. Samo toliko, ne bi komentiral celega zakona. Kakorkoli, če si res tako 
želite, da bi pešci bili varni, potem si verjetno ne želimo, da bi se z motorji kljub temu vozili po peš 
coni in ker to nikjer na svetu ni. 
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Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor 
    Skupna občinska uprava Maribor - Medobčinsko redarstvo 
 
 
POBUDA ŠT. 430 – Jožef ŠKOF 

1. Kaj je z odlagališčem nevarnih odpadkov v Metavi? 
2. Kaj je s sanacijo reke Drave? 
3. Kdaj bo prišlo do srečanja s Kmetijskim ministrstvom (dopis 26. 5. 2022)? 

Želim pisni odgovor. 
 
Posredovano:  Skupna občinska uprava Maribor - Skupna služba varstva okolja  

Kabinet župana 
 
 
POBUDA ŠT. 431 – Tatjana FRANGEŽ 

Ta teden doživljamo vročinski val. IN poletje se je komaj začelo. Glede na to, da klimatske 
spremembe kažejo zobe, da je vse bol vroče in vroče, dajem pobudo, da MOM skupaj z Mariborskim 
Vodovodom na vseh večjih trgih, kjer ni druge možnosti ohladitve postavi škropilnike, kot so (ne vem, 
če so še) postavljeni na Trgu svobode. Da se bomo lahko meščani sproti vsaj malo ohladili. Prav 
tako dajem pobudo, da vodstvo občine razmisli, na kak način bi na Glavni trg umestili drevesa, ki bi 
dajala vsaj nekaj sence. Obnovljen Glavni trg je namreč precej bolj vroč kot je bil pred ureditvijo. In 
prav nikjer se človek ne more skriti pred soncem, edina osvežitev, to je fontana, pa je v bistvu 
namenjena ohladitev otrok in morda pasjih ljubljenčkov.  
 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor 
 
 
 
Posredovana so bila naslednja VPRAŠANJA: 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 415 – mag. Bernard MEMON 

Staro mestno središče Maribor je bilo tako s strani MČ Center Maribor kot tudi MOM soglasno 
primarno namenjeno starim slovenskim obrtem, ki so kulturnozgodovinskega in turističnega pomena 
za mesto. V zvezi z gostinsko ponudbo pa je bila izpostavljena ponudba lokalne hrane.  
Ali in s kakšnimi ukrepi bo MOM pri dodeljevanju koncesij upoštevala gornja večkrat prioritetno 
artikulirana priporočila glede ohranjanja zgodovinskega izročila starega mestnega jedra.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Na to vprašanje bom čisto na kratko odgovoril, točno v to smer gremo z razvojem tržničnih 
dejavnosti, tudi na drugih lokacijah, kjer so tržnice dobro zaživele. V razpisu »Tri babe« ali vstopno 
točko v Minorite, bo to eden izmed meril, kriterijev, ko se bo, če se bo TIC selil, bo tudi tam priložnost 
za tako dejavnost, ker je že kar precej ponudnikov takšnih izdelkov iz okolice Maribora in tudi 
Gostišče pri treh ribnikih smo odkupili točno zaradi tega, da lahko zagotovimo prodajo naše hrane, 
našega vina, ali da podpremo obrt. Tako da določene stvari že gredo v to smer, kar konkretno.  
 

Posredovano:  Kabinet župana, 
Urad za gospodarske dejavnosti 

 
 
VPRAŠANJE ŠT. 416 – Miha RECEK 
Sprašujem Vas ali je bil sedaj vaš namen dosežen, ko je bilo porabljenega samo 15% za to 
namenjenega denarja od skupno 200.000 eur. 
Rdeči križ Maribor je odobril 271 vlog v skupni vrednosti 18.079 eur. 
Karitas je odobril 243 vlog v skupni vrednosti 14.024 eur 
Ostanek: 167.898 eur 



   

4 
 

Kot sem že v začetku leta opozarjal, da so vavčerji s strani občine zelo težko vnovčljivi se je žal to 
tudi izkazalo. Praktično ni bil s strani MOM narejen noben PR, da bi meščanke in meščani bili o tem 
obveščeni, kar je bil udi vaš namen.  
 
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA 
Glede vavčerjev seveda nismo zadovoljni s tem, koliko jih je bilo vnovčenih, rok smo takrat 
namenoma podaljšali, vloge so bile pripravljene skladno s predpisi in očitno takrat ni bilo takšnih 
potreb. Ne dvomim pa, da bo ta denar še kako prav prišel v jeseni, ko bomo soočeni z novimi 
podražitvami na vseh področjih, na nekaterih so že. Tako da, denar bo prav gotovo prišel do tistih, 
ki ga bodo potrebovali in bodo lahko tudi zanj pravilno zaprosili.  

 
Posredovano:  Kabinet župana (v morebitno dopolnitev-pregled)   
 

 
VPRAŠANJE ŠT. 417 – Matic MATJAŠIČ 
Moje vprašanje je, kaj se dogaja z izgradnjo dvigala na OŠ Bojana Ilicha. Pobudo sem dal že pred 
časom, sodeloval tudi delno v komunikaciji za realizacijo, pred kratkim mi je glede projekta pisal g. 
Dejan Petkovič, predsedniki nadzornega odbora občine, ki je prav tako sodeloval. Kar nekaj sredstev 
so na šoli zagotovili, celo sami zbrali, dovoljenje ZVKD, ki je bilo dolgo problem ali izgovor, je urejeno, 
vleče se zgolj del, ki je na MOM. Potem ste projekt prevzeli podžupanja Alenka Iskra in od tam naprej 
slišimo samo še se preučuje, je uvrščeno in ostale floskule. Zanima me datum (mesec in leto) kdaj 
bo projekt izgradnje dvigala na OŠ Bojana Ilicha dokončan oziroma kdaj bo šola imela enake 
možnosti in dostop za vse otroke, kar je glavni namen projekta.  
 
 
Posredovano:  Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna 
   Podžupanja, Alenka ISKRA 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 418 – Igor JURIŠIČ 

Kaj se dogaja s pobudami občank in občanov oziroma nevladnih organizacij? 
Name se je obrnila predstavnica Društva Kneipp Maribor, ki je že 18. 5. 2021 podala pobudo za 
ureditev Kneippovega kotička v Mestnem parku. Zanima me, v kateri fazi je reševanje te pobude, 
glede na to, da v več kot enem letu niso dobili odgovora. V društvu so med drugim še zapisali: »V 
Mestnem parku bi območje v bližini otroških igral revitalizirali s prostorsko ureditvijo Kneippovega 
programa: hoja v mrzli vodi po prodnikih in drugih materialih, zeliščni vrt, z navodili za zdravo življenje 
(življenjski red, prehrana, voda zdravilne rastline, gibalne aktivnosti…). Na ta način bi obiskovalcem 
parka dali možnost za tovrstno vadbo in informacije ter znanje za bolj zdravo in uravnoteženo 
življenje v naravnem, zdravem okolju, ter s tem programsko obogatili obnovili deloma zapuščen del 
parka, kar ne bi bilo v nasprotju z vidiki varovanja parkovnih površin.« 
 
Posredovano: Urad za komunalo, promet in prostor 

Kabinet župana (N. PIPAN) 
 

 
VPRAŠANJE ŠT. 419 – Jožef ŠKOF 

Zastavljam vprašanje, kdaj se bo razrešil problem ceste v Trčovi pri g. Marčič? Namreč, bila je dana 
pisna obljuba, da se bo to razrešilo v 2021. Po vsem, po nepotrebnem zapletamo zadevo, ko je 
nujno potrebno cesto razširiti. Prosim pisni odgovor, zakaj se ne pristopi k realizaciji.  
 
Posredovano:  Urad za komunalo, promet in prostor 
 
 
 

      Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav., l.r.                                                       
                                         Vodja službe 
Objaviti na spletu 


