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Zadeva: opredelitev župana Mestne občine Maribor do sprejetih predlogov Zbora občanov KS 
Bresternica Gaj z dne 7.9.2022 
 

Spoštovane občanke in občani Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj, 
 

V skladu z 2.odst. 78. člena Statuta Mestne občine Maribor predstavljam in utemeljujem svojo odločitev glede 
sprejetih predlogov Zbora občanov KS Bresternica - Gaj z dne 7.9.2022. 
 

1. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se namembnost prostora pod enoto urejanje prostora 
B13  spremeni  v osnovni namenski rabi v območja zelenih površin,  v podrobni namenski rabi v  ZS - 
površine za oddih rekreacijo in šport. 

 
Strokovnim službam MOM je bilo naročeno, da se v predlogu Občinskega prostorskega načrta na območju 
EUP B-13 ohranijo osnovno namensko rabo »območje stavbnih zemljišč«, podrobno namensko rabo pa 
spremenijo v »Z – območje zelenih površin« in podrobno podrobnejšo namensko rabo v »ZS – površine za 
oddih, rekreacijo in šport«. Sprejeti predlog v obliki kot je bil sprejet na zboru krajanov ni možno 
upoštevati, ker osnovna namenska raba »območje zelenih površin« ne obstaja. 
 

2. Zbor občanov Bresternica Gaj opozarja mestno upravo, da naj pri zemljišču pod točko B13 v OPN 
dosledno upošteva načela vseh zadnjih zakonov s področja urejanja prostora in skrbno tehta 
upoštevanje javnega nasproti zasebnim interesom ter poziva odločevalce, naj spoštujejo z zakonom 
predvideno prevlado javnega interesa.  

 
Mestna občina Maribor pri prostorskem načrtovanju dosledno upošteva vsa določila področne 
zakonodaje. Postopek priprave prostorskih aktov je zakonsko natančno določen. Pri njem sodelujejo tudi 
nosilci urejanja prostora, ki preko svojih smernic in mnenj postopek nadzorujejo.  
 

3. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se v  proračunskem letu 2023 na MOM zagotovijo sredstva 
za odkup zemljišča pod enoto B13  v OPN od podjetja Mestne nepremičnine d.o.o. 

 
Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 
 

4. Zbor občanov Bresternica Gaj mestnemu svetu predlaga, da se do spremembe lastništva zemljišča 
pod enoto B13  v OPN lahko z nepremičnino razpolaga s soglasjem mestnega sveta.  

 
Predlog je podan Mestnemu svetu Mestne občine Maribor. Strokovne službe Mestnega sveta MOM bodo  
pred obravnavo predloga na mestnem svetu preučile pravne vidike navedenega predloga (predvsem ali 
ima MS MOM pristojnost, da razpolaganje z nepremičnino, ki je v lasti tretje osebe, veže na soglasje MS 
MOM). 
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5. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga Županu MOM in strokovnim službam, da se morajo v roku 10 
dni od potrditve teh sklepov izjasniti o predlaganih sklepih. 

 
Predlog je upoštevan. 
 

6. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da zaradi množice prostorskih preverb in odločitev v 
preteklosti (značaj Mariborskega jezera kot rekreacijske destinacije, strokovne podlage, urbanistične 
delavnice) spoštujejo prostorski dokumenti in preverba ter da se za presojo strokovnosti odločitev v 
prostorskem aktu OPN vključuje neodvisno strokovno javnost (Univerza, strokovna društva, itd.)  

 
Zaradi zagotavljanja strokovnosti pri nadaljnjem prostorskem načrtovanju na območju EUP B-13, se v OPN 
MOM predvidi izdelava javnega natečaja, ki mu sledi tudi OPPN. 
 

7. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga in pooblašča svet KS Bresternica Gaj, da se v primeru 
negativnega odgovora iz prvega sklepa in nespoštovanja petega sklepa  uporabijo vsi možni pravni 
postopki vključno z referendumom za uresničitev teh sklepov.   
 

Predlog je v pristojnosti sveta KS Bresternica Gaj. 
 

8. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se v proračunskem letu 2023 zagotovijo sredstva za 
izgradnjo vodovoda KOZJAK 1. 
 

Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 
 

9. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se v letu 2023 pripravi vsa potrebna dokumentacija za 
izgradnjo vodovoda Brda-Šober. 
 

Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 
 

10. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se v proračunskem letu 2024, zagotovijo sredstva za 
izgradnjo vodovoda Brda -Šober. 
 

Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 

 
11. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se v letu 2023  prične s pripravo dokumentacije za 

vodovod Gaj - Zg. Slemen (Žavcarjev Vrh) in se pripravi strategija izgradnje za naslednjih pet let. 
 
Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 
 

12. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da  MOM v celoti financira dostavo pitne vode v zajetja ali 
zbiralnike, ko le te zmanjka. 

 
Predlog je v pristojnosti Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo na 36. redni seji dne 22.9.2022 
obravnaval predlog Odloka o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Maribor.  
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13. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se v  proračunu zagotovi dodatna sredstva na področju 
vzdrževanja in obnove cest. 

 
Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 

 
14. Zbor občanov Bresternca Gaj predlaga, da se natančno definirajo postavke v proračunu, katere 

odseke se bo prenavljalo in celovito vzdrževalo.  
 
Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 
  

15. Zbor občanov Bresternica Gaj predlaga, da se naredi razrez financiranja novogradenj in vzdrževanja 
glede na dolžino cest in površino posamezne KS.  

 
Predlog se bo upošteval. 
 

16. Zbor občanov Bresternica – Gaj predlaga, da se v proračunih za naslednja  leta (2023 itn.) zagotovijo 
sredstva za izgradnjo-asfaltiranje novih cest v dolžini 500 do 1000m.   
 

Predlog se evidentira in se o njem odloči v okviru sprejemanja proračuna, ki ga sprejme Mestni svet. 
Skladno z ZJF se financiranje MOM določa s proračunom. Zato se bo o predlogu odločilo v postopku 
sprejemanja proračuna, vse skladno z ZJF. 
 
S spoštovanjem, 

Saša Aleksander Arsenovič 
ŽUPAN   
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