PRILOGA H GRADIVU 026 IN 027
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN STALIŠČA ODBOROV, KOMISIJ,
VODIJ KLUBOV SVETNIKOV, POSAMEZNIH MESTNIH SVETNIC IN
SVETNIKOV
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Odbor za finance

Odbor predlaga, da se v proračun za leto 2019 vključijo sredstva za sanacijo plazu v
Bresternici….
ODGOVOR:
Proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2019 in v letu 2020
je proračunska rezerva načrtovana v višini 283.800 EUR.

mag. Zdravko LUKETIČ (NSi)

…pripombe na 11. člen Odloka o proračunu za 2019-proračunska rezerva je zastavljena
prenizko, če bodo ujme ……zvišati je potrebno tudi v 11. členu postavko, do katere o uporabi
proračunskih sredstev odloča župan…..ista pripomba za leto 2020…..
ODGOVOR:
Sredstva proračunske rezerve so načrtovana v višini 283.800 EUR za leto 2019 in za leto
2020, ki se tekom vsakega proračunskega leta izločijo v proračunski sklad. V proračunskem
skladu se neporabljena sredstva iz preteklih let (stanje rezerv) prenesejo v tekoče
proračunsko leto. Stanje sredstev iz preteklih let (stanje rezerv) je znašalo na dan 1.1.2018
463.027,61 EUR, načrtovana sredstva proračunske rezerve v proračunu leta 2018, ki so se
izločila v proračunski sklad so znašala 283.800 EUR, skupaj so prihodki proračunskega
sklada znašali za leto 2018 746.827,61 EUR. Poraba sredstev proračunske rezerve je v letu
2018 znašala 119.842,60 EUR. Ostanek proračunske rezerve je na dan 31.12.2018 znašal
546.985,01 EUR po zaključnem računu proračuna za leto 2018 (pregled proračunske
rezerve bo prikazan v zaključnem računu proračuna MOM za leto 2018). Za leto 2019 bomo
imeli na razpolago skupaj sredstev proračunske rezerve 546.985,01 EUR (ostanek na dan
31.12.2018) + 283.800 EUR (načrtovana sredstva v proračunu za leto 2019) = 830.785,00
EUR. Višina sredstev proračunske rezerve za leto 2020 bo odvisna od višine ostanka
sredstev rezerv iz leta 2019 in načrtovane proračunske rezerve za leto 2020.
V odloku smo upoštevali predlog višine odločanja župana v posameznem primeru uporabe
sredstev proračunske rezerve na 40.000 EUR v letu 2019 in v letu 2020.
Vladimira COKOJA (SDS)
….Če pa pogledam dejavnost občinske uprave, administracija, pa sem zaskrbljena, ker je pa
tukaj indeks 134, pa 142, in sicer iz leta 2016 804 na 1 mio 500 tisoč in pri administraciji 758
na 1 mio 350 tisoč…..
ODGOVOR:

Administracija občinske uprave se je iz leta 2016 na leto 2017 povišala nominalno za
559.825 EUR (iz 6.108.613 EUR na 6.668.438 EUR), kar pomeni da je znašal indeks 109,2.
Iz leta 2017 na leto 2018 za 440.537 EUR (iz 6.668.438 EUR na 7.108.975 EUR), kar
pomeni, da je znašal indeks 106,6. Iz leta 2016 na leto 2018 se je povišala za 1.000.326
EUR (iz 6.108.613 EUR na 7.108.975 EUR), kar pomeni, da je indeks znašal 116,4.
Dejavnost občinske uprave se je iz leta 2016 na leto 2017 povišala nominalno za 602.346
EUR (iz 6.230.807 EUR na 6.833.153 EUR), kar pomeni, da je znašal indeks 109,7. Iz leta
2017 na leto 2018 za 405.165 EUR (iz 6.833.153 EUR na 7.238.318 EUR), kar pomeni, da
je znašal indeks 105,9. Iz leta 2016 na leto 2018 se je povišala za 1.007.511 EUR (iz
6.230.807 EUR na 7.238.318 EUR), kar pomeni, da je znašal indeks 116,2. Pri glavnem
programu Dejavnost občinske uprave in pri podprogramu Administracija občinske uprave je
do povišanja sredstev prišlo predvsem zaradi povišanja plač, prispevkov in dodatkov
zaposlenih v mestni upravi, kar je bila posledica sprostitve interventnih predpisov in s tem
možnost napredovanja javnih uslužbencev.

SLUŽBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA
Vladimir ŠEGA (Levica)
In sicer, obveza javne razprave o predlogu proračuna, med prvim in drugim branjem, z
obvezno obravnavo in z obveznim pojasnilom vsem predlagateljem, in zagotoviti neposredno
participacijo občank in občanov pri načrtovanju javne porabe v obliki participativnega
proračuna in v ta namen zagotoviti tudi zadostna sredstva.
ODGOVOR:
Mestna občina Maribor, je v skladu s Poslovnikom MS MOM objavila gradivo Proračun za
leto 2020 na spletni strani MOM s pozivom vsem zainteresiranim občanom da podajo
morebitne pripombe.
Za proračun za leto 2019 javne razprave v skladu s poslovnikom nismo dolžni izvesti saj le
tega sprejemamo šele v tekočem letu, poslovnik pa zavezuje k javni razpravi oz. možnosti
podajanja pripomb pri odloku o proračunu če ga sprejemamo pred mesecem septembrom za
prihodnje leto.
Saša PELKO (LAF)
V preteklem mandatu je Mestna občina Maribor namenila približno 60 tisoč evrov letno za
financiranje političnih strank, letos je za ta namen predvidenih 94 tisoč evrov letno. Ne bi
morda razmislili in ta znesek nekoliko znižali? Pa vsaj mogoče na teh 60 tisoč evrov in to
razliko namenili za kaj drugega, bolj pomembnega?
ODGOVOR:
Vaš predlog smo delno upoštevali in sicer smo financiranj političnih strank v 2. Branju znižali
iz prvotnih 0,30 EUR/glas na 0,25 EUR/glas. Tako smo se vrnili na znesek financiranja pred
1.5.2018.
Skupno seveda nismo mogli znižati zneska, ki ga navajate saj je na lokalnih volitvah 2018
sodelovalo več političnih strank kot list, prav tako je bila večja udeležba, kar posledično zviša
znesek financiranja političnih strank. S tem znižanjem smo v letu 2019 prihranili iz tega
naslova 17.500 EUR in v letu 2020 16.153 EUR. Naj opomnim da je v letu 2019 načrtovanih
sredstev za 13 mesečnih dotacij, saj bomo po sprejetju proračuna političnim strankam
nakazali dotacijo tudi za mesec december 2018.

URAD ZA KULTURO IN MLADINO
Odbor za finance
Do druge obravnave se naj prouči možnost 5% povišanja sredstev v proračunih za 2019 in
2020 na PP 123201, 123204, 1266604 za PP za programsko financiranje društev oz. NVO
(127102, 127103, 127104,360107) ter za PP 221208.
ODGOVOR:
V proračunu 2019 se predlaga povečanje sredstev na navedenih proračunskih postavkah za
3% v primerjavi z realizacijo v 2018 oz. v primerjavi s predlogom proračuna za 2018 v prvi
obravnavi za 5,91%; ter za proračun 2020 za 2 % glede na predlagan znesek za 2019, oz.
kumulativno za 8,07% glede na realizacijo v 2018.
Odbor za kulturo
Odbor pričakuje pojasnila za odstopanja od 100% pri programskih proračunskih postavkah
Odbor želi pojasnilo, zakaj so se ustavile aktivnosti za nakup digitalnega kinoprojektorja
Odbor poziva, da se izvaja Lokalni program za kulturo 2015-2020 in da se vrednost
proračunskih postavk uskladi z načrtovanimi v Lokalnem programu za kulturo
ODGOVOR:
1. V okviru določne kvote proračunskih sredstev neposrednemu proračunskemu uporabniku
– Uradu za kulturo in mladino je pristojni urad zagotovil zakonsko določena sredstva za
stroške dela za delovna mesta, ki jih MOM financira v javnih zavodih, manjkajoča sredstva
glede na lansko realizacijo in nove izračune potrebne mase za plače je urad zagotovil v
breme drugih odhodkov, razen na PP, kjer gre za državna sofinanciranja, ki so vezana na
deleže države in MOM. Zadostna sredstva za maso za plače so bila tako zagotovljena z
linearnim zmanjšanjem vseh sredstev za materialne stroške (funkcionalni in splošni
materialni stroški in programski materialni stroški) tako za javne zavode kot za nevladne
organizacije – za leto 2019 za 2,765 % in za leto 2020 za 5,62 % na realizacijo v 2018. Na
osnovi pobud iz razprave mestnih svetnikov in svetnic so bila sredstva za programske
stroške za nevladne organizacije za drugo obravnavo proračunov povečana. Predlagano je
tudi nižje sofinaciranje Festivala Lent glede na leto 2018 (ob zagonu odra na Dravi) in enako
kot v letu 2017. V predlogu proračunov 2019 in 2020 za drugo obravnavo pa se viša
sofinanciranje Festivala Borštnikovo srečanje, enako kot povišuje svoj znesek Ministrstvo za
kulturo, saj po podpisanem dogovoru med MOM in ministrstvom oba financerja v festival
vlagata enak znesek.
2. S prerazporeditvijo dela sredstev za investicijsko vzdrževanje (po oceni,da nekateri
načrtovani posegi zaradi bistvenih podražitev na trgu ter ob neuspešnih ponavljanjih javnih
naročil) ter sredstev za ukrepe LPK 2015-2020 na PP 103500 Investicije v kulturi je bilo v
oktobru 2018 objavljeno javno naročilo za dobavo mobilnega digitalnega kinoprojektorja. V
razpisnem roku za ponudbe je eden od potencialnih dobaviteljev izpostavljal posamezne
tehnične elemente iz razpisne dokumentacije kot potencialno sporne, pregled izvedb
podobnih razpisov v Sloveniji pa je pokazal, da dva dobavitelja, ki si konkurirata, praviloma
drug proti drugemu in proti naročnikom (iz javnega sektorja) zahtevata revizije javnih naročil.
Ker je bilo ocenjeno, da je visoka verjetnost zahteve za revizijski postopek, (ki bi
onemogočila izvedbo javnega naročila v 2018), smo ponovno natančno preverjali tehnično
dokumentaciji in jo dopolnjevali, vendar za izvedbo razpisa do sklenitve pogodbe z izbranim
dobaviteljem v letu 2018 ni bilo dovolj časa in je bil postopek prekinjen.
3. V Lokalnem programu za kulturo so vsi predvideni ukrepi tudi finančno ovrednoteni in bi
za njihovo realizacijo na področju programskih stroškov javnih zavodov in neodvisne kulturne
produkcije v letu 2019 v primerjavi z letom 2014 morali dodati k predlaganemu proračunu še
cca 960.000 EUR, kar v okviru sedanjih proračunskih možnosti in ob drugih proračunskih
obveznosti h ni izvedljivo. V letu sprejetja Lokalnega programa za kulturo (2015) zaradi
kritičnega stanja prihodkov proračuna sredstva za kulturo niso narasla, temveč so se znižala

za 9%. Od leta 2016 dalje so proračunska sredstva za kulturo naraščala (doslej za 12 % v
primerjavi z letom 2015), kar ob vse višjih stroških dela še omogoča ohranjanje nivoja
kulturnih dejavnosti , ne pa razvoja dejavnosti. V teh okvirih se lahko realizirajo samo tisti
ukrepi in cilji Lokalnega programa za kulturo, ki ne zahtevajo dodatnih proračunskih
sredstev.
Odbor za mladino, šolstvo in šport
Odbor predlaga, da se upošteva določila Lokalnega programa mladih in zagotovi sredstva
za 5 % povišanje glede na proračun 2018 (na programskih proračunskih postavkah 221208,
221214 in 828006).
ODGOVOR:
Predlog se v uskladitvi proračunov za drugo obravnavo v okviru možnosti upošteva. V
proračunu 2019 se predlaga povečanje sredstev na navedenih proračunskih postavkah za
3% v primerjavi z realizacijo v 2018 ter za proračun 2020 za 2 % glede na predlagan znesek
za 2019.
mag. Zdravko LUKETIČ (NSi)
Med drugim izpostavlja problem digitalizacije knjižnega gradiva kot nujno bodočo nalogo
knjižnic.
ODGOVOR:
Digitalizacija v knjižnicah je sestavni del rednega delovanja splošnih knjižnic, razvoj
digitalizacije neposredno financira tudi Ministrstvo za kulturo. Digitalizacija zajema
elektronsko poslovanje knjižnic, urejanje in dostop do e-podatkov o gradivih (Cobiss),
vodenje izposoje in zagotavljanje dostopa do elektronskih knjig in drugih elektronskih gradiv.
Vladimir ŠEGA (Levica)
Izpostavlja dejansko rast sredstev za plače in pričakuje podatke o rasti sredstev za plače na
področju kulture in mladine v primerjavi z gibanji sredstev za druge namene.
ODGOVOR:
Rast potrebnih sredstev za stroške dela kljub skupni rasti sredstev za dejavnosti na področju
kulture in področju mladine do določene mere zajeda v materialne stroške delovanja javnih
zavodov, saj rast skupnih sredstev v celoti ne pokriva hitrejše rasti stroškov dela.
2015 (realizacija)
2019 (plan)
Primerjava med letoma 2015 in 2019 v
EUR
EUR
EUR
EUR
zneskih
Skupna sredstva v proračunu MOM za 7.329.241
8.686.684
kulturo in mladino (Urad za kulturo in
mladino)
Skupna sredstva proračuna MOM za javne
5.799.897
6.928.827
zavode na področju kulture in mladine
Stroški dela zaposlenih v javnih zavodih
3.303.022
4.114.770
Splošni materialni stroški javnih zavodov
1.116.625
1.141.353
Programski materialni stroški javnih
1.380.250
1.672.704
zavodov
Programski stroški javnih zavodov, NVO in 2.287.728
2.857.735
društev skupaj

Primerjava med letoma 2015 in 2019 v
deležih
Skupna sredstva v proračunu MOM za
kulturo in mladino (Urad za kulturo in
mladino)
Skupna sredstva proračuna MOM za javne
zavode na področju kulture in mladine
Stroški dela zaposlenih v javnih zavodih
Splošni materialni stroški javnih zavodov
Programski materialni stroški javnih zavodov
Programski stroški javnih zavodov, NVO in
društev skupaj

2015 (realizacija)
Delež v
Delež v
%
%
100,00

2019 (plan)
Delež v Delež
%
%
100,00

100,00
56,95
19,25
23,80
31,21

v

100,00
47,37
13,14

59,39
16,47
24,14

32,90

Matic MATJAŠIČ (LM.P)
Izpostavlja ugotovitev o neupoštevanju predvidene rasti sredstev za ukrepe v Drugem
Lokalnem programu mladih (2016-2021).
ODGOVOR:
V predlogu proračunov za drugo obravnavo so delno upoštevani predlogi več svetnikov in
svetnic ter odborov mestnega sveta o dvigu sredstev za proračunske postavke na področju
mladine. Na proračunskih postavkah, iz katerih se sofinancira delovanje mladinskih centrov
(NVO) in mladinskih projektov (PP 221208), se zagotavlja sredstva za ukrepe iz Drugega
lokalnega programa za mlade (PP 221214) ter sredstva za delovanje Mestnega mladinskega
sveta (PP 828006), se načrtovana sredstva zvišujejo v letu 2019 za 3 % na realizacijo v letu
2018 in v letu 2020 za 2 % na planirana sredstva za 2019.
Željko MILOVANOVIČ
Navaja neizpolnjevanje ciljev in ukrepov, ki jih določajo občinski razvojni dokumenti (Lokalni
program za kulturo - LPK, Lokalni program mladih - LPM); izpostavlja, da se javnih zavodov
na področju kulture ne financira razvojno (glede na v LPK predvideno letno rast sredstev),
enako tudi glede sofinanciranja neodvisnih kulturnih producentov in ljubiteljske kulture.
Izpostavlja nujnost reševanja prostorske problematike UGM, vprašanje mestne knjigarne,
mestnega kina in nabave digitalnega kinoprojektorja, ustanovitev sveta za kulturo, izvedbo
evalvacije realizacije ciljev in ukrepov LPK, začetek priprave novega Lokalnega programa za
kulturo, ki se izteče v letu 2020.
ODGOVOR:
1. Upoštevaje splošno problematiko financiranja mestnih občin in posebej MO Maribor, ki jim
z izjemo MO Ljubljane sistemski viri ne zagotavljajo finančnih prihodkov za pričakovane
obveznosti lokalnih skupnosti, je vsakokratno odločanje o delitvi proračunskih sredstev po
posameznih resorjih vedno podvrženo presoji prioritet in nujnih obveznosti. V obdobju
veljavnosti obeh razvojnih dokumentov pa se je MO Maribor srečevala tako s primanjkljaji v
virih proračunskih prihodkov kot tudi z javnofinančnimi omejitvami glede proračunskih
odhodkov za stroške in zaposlitve v javnem sektorju. Področjem kulture in mladine dodeljena
sredstva v proračunih MOM (z izjemo let priprave in izvajanja projektov Evropska prestolnica
kulture 2012 in Evropska prestolnica mladih 2013) zato niso mogla slediti razvojnim
potrebam in potencialom, ki so jih oblikovali izvajalci programov (tako javne institucije kot
nevladni sektor) in ki so kot razvojne usmeritve, cilji in ukrepi predvideni v razvojnih
dokumentih. Ti kljub temu opravljajo svojo usmerjevalno funkcijo in so upoštevani pri
izvajanju dejavnosti javnih zavodov ter v načrtovanju in izvajanju sofinanciranj neodvisne
kulturne produkcije in dela mladinskih centrov v okvirih razpoložljivih finančnih sredstev. Ob

navedenih razhajanjih med potrebami in proračunskimi možnostmi so po znižanju sredstev
za 9% v letu 2015 glede na sredstva v 2014 v nadaljnjih letih za dejavnosti na področju
kulture in mladine sredstva naraščala, obenem pa so se večali tudi zlasti stroški dela.
Sredstva za programske stroške so zato naraščala počasneje od predvidevanj v ukrepih
lokalnih programov, rast stroškov dela pa je v javnih zavodih krčila razpoložljiva sredstva za
materialne stroške ter v večji meri bremenila lastne prihodke javnih zavodov. Tudi v letih
2019 in 2020 se temu trendu ne da izogniti, saj uskladitev obveznosti za stroške dela ob
znanih ukrepih države naraščajo hitreje kot viri sredstev.
2. Zagotovitev primernih prostorov za Umetnostno galerijo Maribor je eden od težjih izzivov
za MO Maribor, saj gre - podobno kot pri osrednji enoti Mariborske knjižnice - za
kompleksno investicijo, ki je brez državnih ali evropskih sredstev občina sama ne more
izvesti. Investicija sodi med mestne prioritete, pozornost in sredstva se v 2019 in 2020
usmerjajo na pripravo in izvedbo investicije v knjižnico, sočasno pa se proučuje dosedanje
zamisli izvedbe in alternativne možnosti za UGM.
3. Ideja mestne knjigarne je temeljila na predpostavki, da bi bilo z mestno knjigarno možno
doseči nižje marže v knjigotrštvu in s tem pri prodaji pomagati založnikom, ki se zlasti na
področju nepridobitnih izdajateljskih programov srečujejo z vrsto poslovnih problemov. Na
sestanku z mariborskimi založniki je bilo ugotovljeno, da ideja skupne mestne knjigarne trči
v vrsto drugih organizacijskih in poslovnih problemov, za katere (še) ni bilo odgovorov o
možnih rešitvah. Urad za kulturo in mladino namerava v tem letu ponovno preveriti interes
založnikov nepridobitnih knjižnih programov v MOM za tak projekt.
4. Vodstvo MOM intenzivno proučuje vprašanje mestnega kina, predvsem pogoje, možnosti
in finančne posledice na posameznih lokacijah, kakor tudi možne finančne vire. Nakup
mobilnega digitalnega kinoprojektorja v letu 2018 ni bil možen zaradi težav v izvedbi javnega
naročila. Sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme na področju
javne kulturne infrastrukture pa so v letih 2019 in 2020 namenjena izrecno najnujnejšim in
interventnim posegom in nabavam.
5. Glede ustanovitve sveta za kulturo bo ponovno opravljena presoja morebitnega
podvajanja nalog tega organa s pristojnostmi drugih organov MOM. Ker takega organa nima
nobena druga mestna občina v državi, ni pa ustrezna primerjava njegove vloge z vlogo
Nacionalnega sveta za kulturo, bo po opravljeni presoji sprejeta odločitev, ali se postopke
nadaljuje.
6. Evalvacija doseganja ciljev Lokalnega programa za kulturo 2015-2020 bo opravljena
sočasno s pripravo novega programa. Odločitev o načinu priprave obeh programov še ni
sprejeta, obravnava evalvacije rezultatov veljavnega LPK ter predloga novega programa se
predvideva spomladi 2020.
Jelka KOLMANIČ (DeSUS)
Predlaga 5% zvišanje sredstev za ljubiteljsko kulturo, za programe kulturnih organizacij ter za
mladinske programe.
ODGOVOR:
V okviru predlaganih povečanj za dejavnosti nevladnega sektorja na področju kulture in
mladine je v predlogu proračunov za drugo obravnavo predlagano povečanje tudi za
omenjene namene in sicer 3% v letu 2019 na realizacijo 2018 in 2% v 2020 na planirana
sredstva v 2019.

Saša PELKO (LAF)
Želi odgovor na vprašanje, zakaj v predlogu proračunov niso upoštevana določbe Lokalnega
programa mladih, ki zapovedujejo 5% rast določenih postavk na področju mladine.
ODGOVOR:
Razvojni programi, strateški razvojni dokumenti in podobni dokumenti nimajo izvršnih
določb, ki bi predstavljale neposredne obveze za mestno vodstvo oziroma Mestni svet. S
proračunom se določi možen obseg realizacije posameznih ciljev iz razvojnih dokumentov,
saj so ti praviloma zastavljeni ambiciozno in pogosto presegajo realne možnosti. V
konkretnem primeru se je za zagotovitev dela potrebnih sredstev za narasle stroške dela v
javnih zavodih linearno zmanjšalo druge odhodke Urada za kulturo in mladino, vključno s
proračunskimi postavkami na področju mladine. V predlogu proračunov 2019 in 2020 za
drugo obravnavo so upoštevani predlogi več odborov, svetnic in svetnikov in se sredstva za
programske stroške delovanja nevladnih organizacij na področju kulture ter sredstva za
mladinske programe povečujejo (v letu 2019 za 3 % in v 2020 za 2%).

URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE,
VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

ZDRAVSTVENO,

SOCIALNO

Odbor za finance, Odbor za socialo in zdravstvo, svetniške skupine Levica, NSi, SD,
DESUS
Splošno povišanje postavk na področju sociale in nevladnih organizacij v letu 2019 in 2020.
ODGOVOR:
Pobudo za povišanje sredstev nekaterim nevladnim organizacijam smo upoštevali in sicer:
Društvom upokojencev, Nadškofijski Karitas, Programi za starejše-DCA, Letovanja
srednješolske mladine.
Predlog proračuna je bil pripravljen tudi na osnovi predlogov finančnih načrtov izvajalcev
programov na področju socialnega varstva kjer ni bilo podanih utemeljenih predlogov za
povišanja obsega financiranja, zato drugih postavk nismo spreminjali.
Vsekakor bomo med letom spremljali izvajanje programov in v primeru odstopanj od prvotnih
načrtov predlagali prerazporeditve oziroma v primeru priprave rebalansa finančnega načrta
dodatno popravili prvotne predloge.
Zdravko LUKETIČ (NSi)
Povečajo naj se sredstva za odkrivanje zapostavljenih na socialnem dnu in povišanje plač
zaposlenim v Centru za pomoč na domu Maribor
ODGOVOR:
Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na postavkah za sofinanciranje nalog
Centra za socialno delo Maribor. Glede na njihov predlog finančnega načrta ocenjujemo, da
načrtovana sredstva zadoščajo. Hkrati se s to nalogo ukvarjata tudi Rdeči križ in
Nadškofijska Karitas, ter mnoge druge navladne organizacije, ki so v primerjavi s preteklimi
leti povišala izhodiščna sredstva v proračunu MOM.
Plače v javnem sektorju se oblikujejo v skladu z veljavno zakonodajo in prav socialne
oskrbovalke so bile v stavkovnih dogovorih deležne izboljšanja izhodiščnih plač. Vsekakor se
lahko strinjamo, da je delo zahtevno in morda ni primerno nagrajeno, a pri oblikovanju
sredstev za sofinanciranje socialne oskrbe občanov izhajamo iz zakonskih določil.

SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE
Josip ROTAR - stališče Odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve
Odbor predlaga, da se v proračun vključijo tudi sredstva, namenjena financiranju projektov,
ki jih z izvedbo participativnega proračuna predlagajo občani.
ODGOVOR (Službe za mestne četrti in krajevne skupnosti)
V letu 2018 je bilo v MČ Radvanje, MČ Nova vas, MČ Tabor, KS Razvanje, KS Limbuš in KS
Pekre izvedeno glasovanje predlogov za projekt Participativni proračun, ki naj se izvedejo v
letu 2019 (in prihodnje). Izglasovani predlogi so bili poslani na pristojne urade v MOM (razen
treh, ki so v pristojnosti UKM, so vsi ostali UKPP), da jih vključijo v načrt izvedbe in finančno
v svoje proračunske postavke za leto 2019 (in prihodnje). Zaradi tega jih ni potrebno (beri:
dovoljeno) še dodatno vključiti v proračunske postavke posamezne MČ in KS v proračun
2019.
Za v bodoče se namenja posamezni MČ in KS po 2.000 EUR za leto 2019 in 3.000 EUR za
leto 2020 za izvedbo opravil/projektov, ki jih bodo identificirali v posamezni MČ in KS, in se
bodo uporabila le za izvedbo rednega vzdrževanja, ki ga ne bo načrtovala že katera druga
služba. Finančna sredstva bodo morali vključiti v letni program dela skupaj z ocenami
finančnih posledic, letni program bo moral biti usklajen s finančnim načrtom.
mag. Zdravko LUKETIČ (NSi)
Konkretne pripombe vezane na MČ in KS
MČ Center
• V proračunu MOM bi morala biti sredstva prioritetno namenjena sanaciji in
revitalizaciji starega mestnega jedra, ki predstavlja kulturno-zgodovinsko
dragocenost slovenske in evropske preteklosti – posledično je prav ta predel
mesta najbolj zanimiv za prihod turistov (< uspešnejše črpanje EU-sredstev, saj je
to tudi ena izmed izpostavljenih EU-prioritet)
• linijski avtobusi naj se izognejo staremu mesnemu jedru, določi naj se jim
primerno parkirišče, kjer ne bo motena soseska
• središče mesta naj bo namenjeno predvsem pešcem in kolesarjem
• Odpiralni časi lokalov: Ti bi se morali v mestnem središču prilagoditi njegovemu
izročilu tako po vsebinah kot tudi obratovalnih časih. Na podlagi 1. odstavka 15.
člena Ustave Republike Slovenije, je potrebno zaščititi pravice stanovalcev do
reda in miru v nočnem času, do varnosti, do čistega okolja in zaščite privatne
lastnine, saj te ne predstavljajo zgolj individualnih pravic, temveč občo (javno)
korist. Nadalje Ustava v drugem odstavku 74. člena nalaga, da mora biti (sicer
svobodna) gospodarska pobuda omejena z javno koristjo. Ta je v mnenjih
Komisije ustrezno zajeta in jo je dolžan pristojni urad Mestne občine Maribor, na
temelju ustavnih določb in ohranjanja ravnovesja med interesi v centru mesta,
dosledno upoštevati.
• Predlagamo ponovno uvedbo klasičnih obrtni v staro mestni jedro, ki postajajo v
svetu vedno bolj iskane: usnjarstvo, čevljarstvo, krojaštvo, lončarstvo in podobno.
• Trajne vsaditve dreves in drugega zelenja.
ODGOVOR:
V proračunu za leto 2019 je odprta nova proračunska postavka Ureditev starega mestnega
jedra, na kateri so planirana sredstva za ureditev ulic med Lentom in Koroško cesto:
Barvarska, Tkalski, Miklošičeva, Lekarniška, Gospejina, Minoritski prehod, Splavarski
prehod, Žički prehod, Mesarski prehod. Prav tako so planirana dodatna sredstva na

investicijskem vzdrževanja z obnov stavbnih lupin. Tudi z investicijami, ki bodo financiranje z
EU sredstvi (CTN TUS) se vlaga v degradirana območja mestnega jedra.
MČ Radvanje
V spodnjem Radvanju (Nova Vas) je potrebno pristopiti k celostni ureditvi dostopa do
stanovanj. Za ta namen je potrebno urediti:
- Prenoviti dvoetažno garažo, ki s Klinetove ulice meji na Ulico Pohorskega odreda in
poskrbeti, da glavnina stanovalcev parkira vozilo na tem območju, ki je namenjeno
parkiranj uvozil. Garaža je v razpadajočem stanju, kjer zamaka voda, javne površine
garaže pa so čiščene poredko.
- Zapreti dostope osebnih vozil po poteh, ki so v blokovskem naselju namenjene
pešcem in kolesarjem. V bližini je tudi vrtec in šola, promet z vozili med bloki pa
poteka, kot da je ta pot registrirana za promet oz. dvosmerno vožnjo osebnih vozil in
to kljub temu, da so postavljeni prometni znaki (dovoljeno samo za intervencijska
vozila in dostavo). Dostope je potrebno zapreti s pregradami, ki se lahko snamejo v
času morebitne dostave ali intervencije. Promet po navedenih poteh je nevaren za
pešce, predvsem otroke.
- Obnoviti je potrebno poti med blokovskimi naselji, ki so namenjene pešcem in
kolesarjem. Poti so v zelo slabem, razpadajočem stanju, ker po njih poteka promet z
osebnimi vozili.
MČ Studenci
- Urediti možnost parkiranja ali postavitev primernih cestnih oznak na Sokolski ulici
(stanovalci imajo možnost parkiranja izključno na pločniku – plačujejo globe za
parkiranje pred njihovimi hišami).
KS Limbuš
Splošni sektor namenja vsako leto 5000 € za Medgeneracijski dom v Limbušu, kar je sicer
dobro, če bo dovolj za tekoče vzdrževanje … Leta 2010 je Mestni svet sprejel DIP za
Medgeneracijski center v Limbušu, imamo objekt, gradbene načrte in program (dnevno
varstvo ostarelih v organizaciji Društva upokojencev Limbuš-Pekre, v obliki prostovoljstva, s
strani ZDUS pa je bilo zagotovljeno celo so-investiranje v opremo prostorov), pa od tega
DIPa dalje vedno znova poslušamo kako da ni denarja in da ga še zlepa ne bo. Stavba v
centru Limbuša pa iz dneva v dan vidno propada.
ODGOVOR (Službe za mestne četrti in krajevne skupnosti)
Stavba, ki je namenjena za Medgeneracijski dom v Limbušu, je v solastništvu KS Limbuš in
pravne osebe zasebnega prava (TD Limbuš). Potrebna je celostne prenove, ki je v skladu z
zavezujočo zakonodajo najprej odvisna od kulturno varstvenega soglasja in pogojev, ki jih bo
izdal ZVKD ter od ocene statičnega pregleda. Po izpolnitvi teh pogojev, je pred kakršnimkoli
večjim stvarnim posegom, potrebno še prej izseliti uporabnika stanovanja v stavbi, ki pa
nima nobene veljavne pravne podlage, da bi tam lahko bival. Lastnika do sedaj še nista
uspela v tej smeri ničesar urediti. Dokler ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko pristopi k
celostni prenovi, je objekt smiselno le tekoče vzdrževati.
mag. Zdravko LUKETIČ (NSi)
Povišati postavko za stroške dela zaposlenih v MČ in KS….
ODGOVOR (Službe za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri)
Delovno mesto »referent« v Službi za MČ in KS je uvrščeno v V. tarifni razred, pogoji za
zasedbo so srednja izobrazba in (za najnižji naziv) eno leto delovnih izkušenj z zahtevano
stopnjo izobrazbe.

Plačni razred tega delovnega mesta je (začetni) 22., zaposleni lahko napredujejo do (max)
32. plačnega razreda.
Delovno mesto »referent« je uradniško delovno mesto in je v V. tarifnem razredu zelo visoko
uvrščeno, v enak ali višji plačni razred so uvrščena le delovna mesta občinskih redarjev,
tajnic funkcionarja in delovodij.
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se javne uslužbence ob zaposlitvi
uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec
sklenil delovno razmerje. Izjemoma (če obstajajo za to utemeljeni razlogi (individualni), se
lahko javnega uslužbenca samo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto in
napredovanju v višji naziv, uvrsti v plačni razred, ki je za največ pet plačnih razredov višji od
plačnega razreda delovnega mesta.
Večina zaposlenih, ki opravljajo delo na tem delovnem mestu, ima doseženo 5. stopnjo
izobrazbe, zato uvrstitev delovnega mesta v višji tarifni razred ni možna, saj v tem primeru
slednji ne bi izpolnjevali pogojev za zasedbo.
Možna rešitev za boljše plačano delo referentov bi bila, da se delovno mesto »loči« in se v
tistih MČ oziroma KS, kjer je delo zahtevnejše, sistemizira v VI. ali VII. tarifnem razredu in se
potem tja premesti tiste zaposlene zaposlene, ki imajo višjo izobrazbo od srednje.
Alenka ISKRA (SD)
Glede števila zaposlenih v mestni upravi in tega povečanja smo pa malce bolj vzeli zadevo
pod drobnogled in jo bomo tudi seveda v prihodnosti spremljali, čeprav pomeni ta dvig
zaposlovanja 22%, od celotnega predvidenega povečanja za mase plač, kot sem dobila
podatek od gospe Cekić, ker je preostali dvig pač potreben zaradi usklajevanja takšnih
nesorazmerij, ampak tukaj pač poudarjam, da bomo budno spremljali predvsem učinkovitost
dela mestne uprave skozi realizacijo projektov in kakovostjo storitev, saj je naša koalicijska
zaveza, da bomo imeli vitko in učinkovito mestno upravo
Vladimira COKOJA (SDS)
Posebej bi rada tu izpostavila dejstvo, ker ga nihče še danes ni omenil, to je kadrovski načrt,
ker v naši svetniški skupini smatramo, da je potrebno pri zaposlovanju enormnega števila
javnih uslužbencev biti skrajno racionalen in torej realen. Za naše pojme je dejstvo, da
verjetno so strokovnjaki, ki so zbrani v mestni upravi, je bilo možno do sedaj realizirati tako
proračune kot torej opravljati vse ostale tekoče posle in smatramo da takšno veliko število
dodatnih javnih uslužbencev ni potrebno.
Saša PELKO (LAF)
Nadalje, govoriti o varčevanju in hkrati predlagati 34 dodatnih zaposlitev nikakor ne gre
skupaj.
ODGOVOR (Službe za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri)
Znotraj kadrovskega načrta so predvidene nove zaposlitve, ki pa v veliki meri pomenijo
nadomestitve predhodno zaposlenih (ki so se upokojili oz. jim je pogodba o zaposlitvi
prenehala v preteklih letih po posameznih uradih ter službah), vendar se je s potekom časa
izkazalo, da prihaja zaradi njihovih nenadomestitev prihaja do preobremenitev zaposlenih.
V predlogu Kadrovskega načrta za leto 2019 je tako predvideno povečanje števila
zaposlenih iz razloga zaposlitve podžupanov, zaposlitev za določen čas na delovnih mestih,
ki so vezana na osebno zaupanje funkcionarja (župana), nadomeščanj odhodov v letu 2018,
okrepitve Službe za informatiko, zapolnitve nekaterih prostih vodstvenih delovnih mest (vodja

Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, vodja Urada za kulturo in
mladino), zaposlitve pripravnikov, dodatnih zaposlitev na področju urejanja prostora (zaradi
dodatnih zakonskih nalog) ter dodatnih zaposlitev za določen čas za delo na projektih in že
odprtih javnih natečajih iz leta 2018. Prav tako so v kadrovskem načrtu 2019 predvidene
dodatne zaposlitve v Režijskem obratu, ki bo bolj aktivno vključen v spreminjanje in
izboljšave vizualne podobe Mestne občine Maribor ter iz tega razloga potrebuje kadrovske
okrepitve.
Vse nove zaposlitve, ki so razvidne iz kadrovskega načrta, so za funkcioniranje Mestne
občine Maribor (zaradi manjka zaposlenih zaradi odhodov v preteklih letih ali pa morebitnih
pridobitev projektov ter novih usmeritev dela Mestne občine Maribor) nujno potrebne ter so
bile izbrane preudarno ter usmerjeno k cilju maksimalnega izkoristka sposobnosti in znanja
zaposlenih javnih uslužbencev.
Milan MIKL
Kar se tiče seveda tako računalniške opreme in tukaj imamo, seveda se povišajo in npr.
konkretno ene zadeve iz 218 na 293, Informacijska infrastruktura iz 219 na 329 tisoč, to so
pač ene take določene številke, ki so kar visoke.
ODGOVOR (Službe za informatiko)
Za proračunsko postavko 211816 (tekoče vzdrževanje računalniške opreme, podatkovnih
baz in telekomunikacij) so že sprejete predobremenitve 204.500, začetnih 218 tisoč ne
zadostuje za redno tekoče vzdrževanje, potrebnih je v vsaj 250.000, razlika do 293.474. je
predvsem najem sistemskih resusrsov za varnostne kopije podatkov in virtualnih strežnikov.
Za proračunsko postavko 911007 (investicijsko vzdrževanje in investicije v računalniško
tehnologijo in komunikacije) 219 tisoč ne zadostuje za redno posodabljanje strojne in
programske opreme. Strežniški in omrežni del zadnja tri leta ni posodabljan, kar je potrebno
nadoknaditi (hitrejši sistem virtualnih strežnikov, zamenjava osem in več let starih mrežnih
stikal), zamenjan bo diskovni sistem SAN za vsaj 20 TB podatkov, dograjeno bo lokalno
brezžično omrežje, potrebna je zamenjava tretjine nad pet let starih računalnikov in nabava
računalnikov za dodatne zaposlitve ter večjih monitorjev. V glavni pisarni bodo zamenjani
iztrošeni zmogljivi skenerji, nabavljenih bo 50 dodatnih licenc za e-pošto (zavod za turizem
dodatne zaposlitve).
Milan MIKL
Potem me pa zelo bega npr. ene odvetniške storitve, pa notarske storitve, ki so iz 42 tisoč na
170 tisoč evrov, to je zelo visok indeks….
Franc KANGLER
Dotaknil se bom odvetniške tarife 170 tisoč evrov…Mene ni treba prepričati, koliko je
potrebno kaj opraviti, verjetno pa gospod župan, če so se v zadnjih letih nabrale tožbe in še
kaj drugega, potem se opravičujem, je pač to potrebno. Ampak, glede na pravnike, ki jih ima
v hiši, glede na pravosodne izpite, ki jih ima v hiši, ki so bili opravljeni, je po moji oceni to
preveč……
ODGOVOR (Službe za pravne zadeve)
Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev so bili za leto 2019 načrtovani
relativno visoko, pri čemer so bili na tej postavki inkorporirani tudi stroški večjega projekta –
vzpostavitve holdinga. V letu 2019 se bodo sredstva za ta namen prenesla na proračunsko
postavko PP 218550 Upravljanje s kapitalskimi naložbami, vsled navedenega pa se
predmetna proračunska postavka ustrezno znižuje na približno enko raven, kot je bila tudi v

preteklih letih. Za leto 2019 je potrebno izpostaviti, da se pričakuje dokončanje večih
pravdnih postopkov, ki bodo za svojo posledico imeli tudi plačilo odvetniških storitev.
V letu 2019 se predvideva dokončanje projekta vzpostavitve kataloga informacij javnega
značaja, ki pa bo za posledico imel nujnost spremembe ocenjeno okoli 100 občinskih
predpisov (slednje planiramo izvesti v letu 2020), zaradi česar bo potrebno sodelovanje
zunanjih strokovnjakov s področja upravnega prava.

SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Franc KANGLER (LFK – NSI),
…Knjižnica – mi ne pristanemo, da bi se knjižnica selila v Rotovško klet. S tem omejujemo
konkurenco na Glavnem trgu.
Saša PELKO (LAF)
…Del občanov se sprašuje, če malo poenostavim, kaj je z Zahodno tribuno Ljudskega vrta,
del se sprašuje kaj je z novo knjižnico, del se sprašuje kaj je z Zdravstveno postajo Tezno,
nekateri pa kaj je z vsemi temi navedenimi projekti. In v proračunu 2019 ni niti Zahodne
tribune Ljudskega vrta, niti nove knjižnice, niti Zdravstvene postaje Teznu in ob vsem tem
zadolževanju, prodajanju kapitalskih deležev in povečevanju, kaznovanju občanov in
izstiskanju javnih podjetij.
ODGOVOR:
Mariborska knjižnica
V predlogu proračuna so v letu 2019 načrtovana sredstva za pridobitev potrebne
dokumentacije. V letu 2020 pa so načrtovana sredstva za začetek izvedbe investicije, za
katero bomo iskali možnosti sofinanciranja.
Jelka KOLMANIČ (DeSUS)
…Kar se tiče odhodkov, Zdravstveni dom Tezno je bil že velikokrat omenjen, jaz sem
seznanjena, da v letošnjem letu bodo sredstva, ki so predvidena v skladu s terminskim
planom izgradnje sicer zadoščala, predlagamo pa seveda, kar je bilo že tudi omenjeno, da v
letu 2020 namenimo več sredstev, ker bo takrat glavnina gradbenih del in sicer predlagamo,
da je v naslednjem letu predvideno 3 mio sredstev.
Saša PELKO (LAF)
…Del občanov se sprašuje, če malo poenostavim, kaj je z Zahodno tribuno Ljudskega vrta,
del se sprašuje kaj je z novo knjižnico, del se sprašuje kaj je z Zdravstveno postajo Tezno,
nekateri pa kaj je z vsemi temi navedenimi projekti. In v proračunu 2019 ni niti Zahodne
tribune Ljudskega vrta, niti nove knjižnice, niti Zdravstvene postaje Teznu in ob vsem tem
zadolževanju, prodajanju kapitalskih deležev in povečevanju, kaznovanju občanov in
izstiskanju javnih podjetij.
ODGOVOR:
Zdravstvena postaja Tezno
V okviru predloga proračuna za leto 2019 so načrtovana sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije. V letu 2019 bo zaključeno javno naročilo za izbor projektanta, sledi izdelava
PGD dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelava PZI projektne
dokumentacije. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del bo mogoča v drugi
polovici leta, zaradi česar so za izvedbo investicije načrtovana sredstva v letu 2020 in 2021.
V okviru proračunskih možnosti so se v predlogu proračuna za leto 2020 za II. branje
sredstva povišala za 200.000 EUR.

Milan MIKL
….Potem bi pa želel seveda eno obrazložitev, ki govori, splošna postavka za pripravo in
izvedbo razvojnih projektov. Tukaj je znesek 2.580.275 in sicer je obrazložitev – Brv, to kar je
že tudi župan povedal, Lent Tabor. Pa se bom kar tukaj ustavil, jaz to podpiram, to zadevo.
Ampak poglejte kaj revolucija naredi. Ta brv je bila že pokrita z 2 mio evri. Brvi ni, denarja ni,
ponovno bomo dali. To pa dela revolucija, to pa dela ulica. In je dobro, da se je nekdo, da se
obuja ta zadeva. Ampak potem pa imamo še zraven Garažna hiša Glavni trg, jaz vem da ta
projektna dokumentacija obstaja in pa seveda Garažna hiša pod Ljudskim vrtom, tu verjetno
ne, ampak ne razumem zakaj, ali je to samo za pripravo projektov, pa so predvideni tako
visoki zneski, meni se pretežno to seveda zdi, kar previsok znesek.
ODGOVOR:
Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov
V predlogu proračuna za leto 2019 in 2020 za II. branje so načrtovana sredstva v višini
500.000 EUR v vsakem letu. Del prvotno načrtovanih sredstev na tej postavki je v predlogu
proračuna za drugo branje načrtovanih na novi postavki PP 551001 Spodbujanje
stanovanjske gradnje (Melje), v okviru Urada za gospodarske dejavnosti, del sredstev pa je
bil znižan, zaradi časovnega zamika izvedbe garažne hiše pod Glavnim trgom v leto 2021.
Sredstva v predlogu proračunov za II. branje so dejansko načrtovana za pripravo vseh
podlag in projektne dokumentacije za garažno hišo pod Ljudskim vrtom in Glavnim trgom ter
za pripravo dokumentacije za druge razvojne projekte, ki imajo razvojni potencial za mesto.

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR
Odbor za finance
- Cesta mimo O.Š. Malečnik: Dokumentacijo za izvedbo naročimo v letu 2019, priprava
za izvedbo v letu 2020, ob zagotovitvi sredstev.
- Pločnik naprej od Doma pod Gorco: Izvedba pločnika bi se gradila po izgradnji
podaljška ceste Proletarskih brigad, ki je predvidena v drugi polovici leta 2019 in
zaključek v letu 2020. Zaradi povezave Pekrske ceste na to novo povezavo
investicija gradnje pločnika prej ni smiselna.
- Pasji park : Pridobili smo že dokumentacijo PZI za izvedbo, potreben je še dogovor z
MORS zaradi izvedbe parcelacije zemljišča za pasji park, kar bo uredilo odmike 4 m
od parcele MORS, ki to zahteva.
Odbor za komunalo
Obnova cest :
- Mestna uprava bo po zaključku zimske službe pripravila program obnove cestišč z
asfaltnimi prevlekami ob upoštevanju obnove vse komunalne infrastrukture pod temi
cestami. Program bo usklajen s finančnimi viri, ki jih bo omogočal sprejeti proračun v
2. Obravnavi.
- Izvedena bo celotna sanacija Streliške ceste od O.Š. Ludvika Pliberška do krožišča z
Ljubljansko ulico. Na Streliški bo zgrajen tudi pločnik na južni strani in priključitev
vseh objektov na komunalne vode, kar danes še ni v celoti izvedeno.
Za cestno povezavo do podjetja Palfinger v MČ Tezno ob Lahovi ulici smo že
pridobili potrebno soglasje od SŽ, ki so lastnik polovice zemljišča po katerem poteka
ta cestna povezava. Potrebno bo odstraniti tudi drevesa na parceli SŽ, ki so

-

poškodovala asfaltno površino s svojimi koreninami. Ker je ta cestna povezava
nekategorizirana je v pristojnosti vzdrževanja na MČ Tezno ne pa iz proračunskih
postavk na Uradu za komunalo, promet in prostor.
Sredstva za obnovo Starega in Titovega mostu se bodo planirala po letu 2020 kar je
bilo sprejeto na Razvojno Strateškem Svetu MOM.

SVETNIŠKE SKUPINE
NSi
- Cesta k Račjemu dvoru: Projektno dokumentacijo smo pridobili, planira se fazna
izvedba s pričetkom v letu 2020.
- Parkirišče ob Klinetovi ulici: Parkirišče je v dveh etažah, zgornja je poškodovana kar
onemogoča varno parkiranje, projekt sanacije zahteva statično preveritev stanja, šele
po tem je možno oceniti strošek za sanacijo, ki ni planirana v proračunu 2019 in
2020.
- Kanalizacija v Limbušu: V teku je postopek pridobivanja kohezijskih sredstev za
spodnji Limbuš, kjer planiramo zaključek začete gradnje v koheziji 2014-2020.
Priključevanje 12 objektov ob Blažovnici pa je vezano še na izgradnjo potrebnega
črpališča za katerega je potrebna pridobitev zemljišča ki je v zasebni lasti, nato lahko
izvedemo postopke priključevanja objektov.
- Pripombe za MČ Radvanje: Zaprtje dovoznih poti za osebna vozila po poteh v
blokovskih naseljih je vezano na preveritev stanja zemljišč po katerih potekajo. Te
poti so največkrat funkcionalne površine stavb-blokov ali so intervencijske poti, ki
niso javne površine s katerimi upravlja MOM. Problematiko lahko rešujejo samo tam
živeči stanovalci s svojimi upravniki stavb, da namestijo ali zapore ali naročijo
ustrezno prometno signalizacijo. Vzdrževanje teh poti med bloki, če gre za
funkcionalne površine ne more izvajati MOM, saj se za te površine ne sme koristiti
javna sredstva.
- Pripombe za MČ Studenci: Parkiranje na Sokolski ulici bomo preverili iz prometnega
vidika in če parkiranje na cestišču ne bo ovira za odvijanje prometa, bomo namestili
ustrezno prometno signalizacijo.
Lista Kolesarjev in Pešcev :
Mostovi: Malečniški most se prenaša na državo – DRSI z dovozno cesto in navezavo
preko ulice Veljka Vlahoviča do ceste 14. Divizije, ki je že državna regionalna cesta.
V teku so postopki prenosa .
- Titov in Stari most : - podan je že odgovor pri Odboru za Komunalo
- Subvencija MARPROMU za izvajanje MAP: V letu 2017 je bilo na subvencioniranju
mestnega avtobusnega prometa realizirano 4.172.306 EUR, v letu 2018 se je
postavka povečala na 4.903.005. S prehodom na plačevanje subvencije po
prevoženem kilometru, natančnim razmejevanjem stroškov izvajanja gospodarske
javne službe in stroškov tržne dejavnosti ter drugimi ukrepi planiramo znižanje teh
stroškov.
- Prikazovalniki hitrosti pred vrtci in O.Š. : Mestna uprava si bo še naprej prizadevala,
da jih v okviru razpoložljivih sredstev prioritetno postavlja na te predlagane lokacije,
letno kupujemo tri naprave.
- Promocija ukrepov-primer obnove Lackove: Obnovo Lackove smo skupaj s
pripravljalcem dokumentacije predstavili lokalni skupnosti KS Pekre, projekt
»Kolesarskih pasov na vozišču« oziroma »Skupni prostor za kolesarje in avtomobile«

pa v MOM poteka že nekaj let in je sestavni del CPS, ukrepov Trajnostne Mobilnosti
kjer je sodelovala stroka kot tudi javnost, tako da je promocija bila izvedena.
DESUS :
- Kanalizacija v Razvanju: Dokumentacijo za kanalizacijsko omrežje v delu KS
Razvanje okoli Transoma imamo pridobljeno, podali smo že vlogo za gradbeno
dovoljenje na UE Maribor. Ker smo predvideli sofinanciranje iz sredstev kohezije
2014-2020 kar pa zaradi neizpolnjevanja enega od kriterijev (najmanj 2000 PE v KS
Razvanje) ni bilo možno. Zato moramo počakati na odločitev MGRT o odobritvi
ostalih programov gradnje manjkajoče kanalizacije, ki vključuje tudi sofinanciranje
MOM, takrat bomo ugotovili ali so sredstva še na voljo za pričetek del v letu 2020. V
letu 2020 smo na proračunski postavki Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja
za pričetek del dodali 300.000 EUR.
- Pločnik pri O.Š. Malečnik : Podan je že odgovor pri Odboru za Finance.
Lista Andreja Fištravca
- Znižanje subvencije za MAP : Podan je že odgovor pri Listi Kolesarjev in Pešcev.
RAZPRAVE SVETNIKOV
Danijela ŠERBINEK
- Cesta mimo domačije Finster: Cestna povezava proti Žavcarju v dolžini cca. 4 km je
potrebna celovite obnove tudi s spodnjega ustroja. Ocena stroškov je 500.000 EUR,
ki pa jih v proračunu 2019 in 2020 nimamo planiranih.
- Vodovod Kozjak 1 in Kozjak 2: Priprava dokumentacije v letu 2019 in fazna izvedba s
pričetkom del v letu 2020.
Breda ČEPE VIZJAK
- Dobravsko pokopališče, javni WC: Na UE Maribor smo že podali vlogo za gradbeno
dovoljenje, po pridobitvi le tega lahko vodimo aktivnosti za izgradnjo kanalizacije na
tej lokaciji, ki bo omogočila izvedbo gradnje javnega WC, ki je planiran v proračunu
2019.
Miha RECEK
- Obnova JR: V izdelavi je DIIP za izvedbo obnove JR v MOM, ki nam bo podal
smernice kako naprej-ali z energetskim pogodbeništvom na osnovi JZP ali s
postopki javnega naročanja v več fazah obnove. Vse aktivnosti so vezane na
zagotovitev virov financiranja, ki so potrebni za to obnovo.

JP GSZ d.o.o.
Odbora za finance
Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019
sprejme v prvi obravnavi
Odbor predlaga, da se do druge obravnave prouči možnost, da se v proračun za leto 2019
vključijo sredstva:……
4. za odkup zemljišča za širitev Doma pod Gorco
ODGOVOR:
V proračunu za leto 2019 niso predvidena finančna sredstva za odkup zemljišč za širitev
Doma pod Gorco v lasti fizičnih oseb. Mestna občina Maribor in družba Dom pod gorco

d.o.o. se pogovarjata o možnosti širitve doma na zemljišču, ki je že v lasti Mestne občine
Maribor in o možnosti nadzidave doma in sicer eno nadstropje. Po mnenju statika je možna
nadzidava enega nadstropja.

Matic MATJAŠIČ (LM.P)
………..Načrt razpolaganja z nepremičninami je priloga proračuna čisto na koncu, tam na
600. strani, je v bistvu copy paste, kopiraj prilepi, lanskega leta. In v bistvu
Mladi.Povezujemo nasprotujemo vsaki nesmotrni prodaji uporabni v lasti MOM in
predlagamo, da se naredi neka strategija in se del teh uporabnih stanovanj nameni, torej
preko razpisa mladim družinam.
ODGOVOR:
V Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2019 in za leto
2020 so navedene nepremičnine, ki niso bile prodane v preteklih letih, zato je Načrt
razpolaganja v delu kopija določenih nepremičnin iz preteklih let.
Jelka KOLMANIČ (DeSUS)
……..Predlagamo, da se planira v skladu stavbnih zemljišč odkup zemljišča, edinega
trenutno razpoložljivega, bojim se, da bomo to zamudili, ob Domu pod gorco, in sicer, če
želimo uresničiti naš program, da bomo razširili ta dom starostnikov, ker je kapacitet seveda
premalo v kompletnem Mariboru oziroma celo v kompletni Sloveniji……
ODGOVOR:
V proračunih za leto 2019 in za leto 2020 niso predvidena finančna sredstva za odkup
zemljišč v lasti fizičnih oseb ob Domu pod gorco. Mestna občina Maribor in družba Dom pod
gorco d.o.o. se pogovarjata o možnosti širitve doma na zemljišču, ki je v lasti Mestne občine
Maribor ter o možnosti nadzidave doma. Mnenje statika je, da je možno nadzidava enega
nadstropja.

0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja (Danijela Šerbinek, predsednica odbora)
STALIŠČE ODBORA: »Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja se je seznanil z
Odlokom o proračunu MOM za leto 2019 in 2020 – prva obravnava s področja kmetijstva in z
njim soglaša.
Odbor predlaga županu, da aktivno pristopi k vzpostavitvi sistemske rešitve obrambe pred
točo z letali na območju Mestne občine Maribor.«
ODGOVOR:
MOM si že več let prizadeva, da bi področje obrambe pred točo z letali s posipavanjem
oblakov s srebrovim jodidom bilo sistemsko urejeno. V ta namen so bili na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sklicani sestanki, poslane so bile pobude.
Vendar glede na to, da ima meteorološka stroka (ARSO) odklonilno stališče do letalske
obrambe pred točo s posipavanjem oblakov s srebrovim jodidom in Ministrstvo za zdravje
opozarja, da ni mogoče izključiti tveganja, ki ga za zdravje ljudi in okolja povzroča srebro, ki
je razgradni produkt srebrovega jodida, sistemska ureditev s strani države ne bo sprejeta.
Nazadnje je Skupnost občin Slovenije (SOS) poslala pobudo dne 30. 1. 2019 na MKGP,
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za obrambo. Zadevo je obravnavala Komisija

Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih
interesov ter na seji 26. 2. 2019, sprejela sklep z obrazložitvijo:
»Sistem ureditve zaščite pred točo
Dokazov za delovanje obrambe pred točo z metodo vnosa srebrovega jodida v točonosne
oblake ni, pri čemer Svetovna meteorološka organizacija celo opozarja, da se lahko ob
določenih procesih z vnosom srebrovega jodida stanje še poslabša oz. so nevihtni procesi
fizikalno tako zapleteni, da ni mogoče pričakovati, da bomo z vnosom srebrovega jodida
nadzorovali razvoj neviht. Ker ni dokazov o njeni učinkovitosti, Svetovna meteorološka
organizacija, ni naklonjena takemu načinu obrambe pred točo. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je 2012 zaključilo projekt, katerega namen je bil ovrednotenje
učinkovitosti obrambe pred točko, ki jo izvaja Letalski center Maribor. Zaključek je bil, da se
učinek obrambe pred točo, tako kot se izvaja, ne da ovrednotiti. Meteorološka stroka meni,
da ni dokazov o učinkovitosti navedene obrambe pred točo, zaradi česar je tudi vprašljiva
učinkovitost investiranja v tak način zaščite pred točo. S tega vidika je državno financiranje,
širjenje takega načina obrambe pred točo na celotno Slovenijo ali vključevanja slovenske
vojske kot sistemski ukrep zaščite pred točo nesmiseln.«
Kratek povzetek gradiva RS, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka 8401/2018/22, v zadevi: Obramba pred točo na območju SV Slovenije za leti 2018 in 2019:
»Nevarnost pojava toče je v Sloveniji velika, naša država pa sodi med območja z največjo
pogostnostjo neviht v Evropi. Nevihte s točo na ozemlju okoli en km2 se v Sloveniji pojavijo
vsako leto nekaj desetkrat, take, ki prizadenejo ozemlje nekaj km2 nekajkrat, tiste z večjim
obsegom pa vsakih nekaj let enkrat. Ob nevihtah škode na pridelkih ne povzroča samo toča,
temveč najbolj pogosto tudi močan veter in intenzivne padavine. Torej, četudi bi bilo mogoče
nastanek toče preprečiti, ni mogoče preprečiti močnega vetra in intenzivnih nalivov, ki v
največ primerih naredijo največjo škodo. Mnenje meteorološke stroke, doma in v svetu, je
enotno: domneva o vplivanju umetnih zaledenitvenih jeder na podhlajene kapljice je fizikalno
utemeljena in potrjena s poskusi. Dobro deluje npr. pri mirnih, slojastih oblakih. Za nevihtne
oblake pa ni prepričljivih dokazov, da bi vnos zaledenitvenih jeder v nevihtne oblake
statistično značilno zmanjšal točo na tleh. Najboljši obrambi pred posledicami toče sta
zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo. Vendar je zaščitne mreže
mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih
sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati
pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje
zavarovalne premije. Delež podpore za sofinanciranje zavarovanja in obseg razpoložljivih
sredstev se je v zadnjih letih, po letih zniževanja, ponovno dvignil in z letom 2018 za
zavarovanje posevkov nasadov in plodov znaša 40 odstotkov obračunane zavarovalne
premije, za zavarovanje sadja se je odstotek sofinanciranja dvignil z dosedanjih 40 na 50
odstotkov obračunane zavarovalne premije v letu 2018 ter za hmelj in grozdje z dosedanjih
30 na 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije v letu 2018. V Sloveniji smo z
namenom ugotovitve uspešnosti letalske obrambe pred točo od leta 1999 do 2011 izvajali
projekt poskusnega posipanja točonosnih oblakov. Z namenom strokovne presoje
učinkovitosti izvajanja poskusne letalske OPT s posipanjem oblakov s srebrovim jodidom je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) naročilo Ciljno
raziskovalni program (v nadaljevanju: CRP): Presoja učinkovitosti umetnega vpliva na
vreme. Za izvajanje letalske obrambe pred točo v nadaljnjih letih CRP ni dal novih dodatnih
dejstev, na podlagi katerih bi bila sprejeta odločitev za nadaljevanje obrambe pred točo ali za
ukinitev le-te, ugotovljeno pa je bilo, da izvajanje poskusne obrambe pred točo na izvajani
način ni ustrezen za strokovno vrednotenje rezultatov. V letih 2012 do vključno 2017 se je
tako sofinanciralo izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s
srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije na podlagi dvoletnih sklepov Vlade
Republike Slovenije. Nova zasnova poskusne obrambe pred točo, razvita v okviru CRP
namreč ni bila sprejeta, saj izvajanje letalske obrambe pred točo vključuje elemente
naključnosti, katerim pa nasprotujejo predstavniki lokalnih skupnosti. Poleg tega
razpoložljiva sredstva v proračunu zagotavljajo le 1/3 predvidoma potrebnih sredstev izvedbe

poskusne obrambe pred točo, ki naj se izvaja vsaj osem let. Ministrstvo za zdravje opozarja,
da se je potrebno zavedati, da je vnos srebrovega jodida vnos tujerodne kemikalije v okolje,
kateri bodo izpostavljeni ljudje in drugi živi organizmi, kot tudi njenim razgradnim produktom.
Urad za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje je v svoji preliminarni analizi tveganja opozoril,
da ni mogoče izključiti tveganja, ki ga za zdravje ljudi in okolje povzroča srebro, ki je
razgradni produkt srebrovega jodida. Vidnejši predstavniki lokalnih skupnosti, ki zastopajo
mnenje prebivalcev severovzhodnega dela Slovenije, sporočajo, da kljub stališču strokovne
javnosti prebivalci podpirajo izvajanje obrambe proti toči. Kot kazalnike navajajo lastna
opažanja ter izpostavljajo izvajanje obrambe pred točo v sosednjih državah (Avstrija in
Hrvaška). Drugih merljivih kazalnikov ne navajajo. Predlog za podporo izvajanja obrambe
pred točo z letali na območju severovzhodne Slovenije tako utemeljujemo na podlagi
navedenega stališča lokalnih skupnosti ob upoštevanju pričakovanj na podlagi aktivnosti v
preteklih obdobjih. Predlagamo, da se proračunska sredstva Republike Slovenije namenijo
za sofinanciranje aktivnosti, v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo le, v
kolikor bo izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti. Smatra se, da bo interes lokalnih
skupnosti izkazan, v kolikor bo v izvajanje vključenih vsaj polovica občin z branjenega
območja severovzhodne Slovenije. Pobudo za vključenost v branjeno območje so namreč
večinsko izkazale občine severovzhodnega dela Republike Slovenije, ki zajema vseh 27
občin iz statistične regije Pomurje, vseh 41 občin iz statistične regije Podravje ter dodatno
občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občina Podvelka iz
Koroške statistične regije. Branjeno območje obsega skupaj torej 71 občin in meri 3.775,6
km2. Obramba pred točo se, v zvezi s 4. točko sklepa vlade št. 84000-2/2016/3 z dne 12. 5.
2016, sofinancira do doseženih ciljnih površin pokritosti 1.500 ha sadovnjakov in 100 ha
vinogradov z mrežami proti toči, kot je to določeno v Strategiji za izvajanje Resolucije o
strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, ki jo je Vlada
Republike Slovenije sprejela s sklepom, št. 33000-5/2014/10 z dne 12. 6. 2014.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Ministrstvo za okolje in prostor predlogu gradiva nasprotuje, saj ima meteorološka stroka na
Agenciji Republike Slovenije za okolje odklonilno stališče do letalske obrambe pred točo s
posipanjem nevihtnih oblakov s srebrovim jodidom. Stališče meteorološke stroke je bilo že
vključeno v sam predlog gradiva. MKGP stališče Ministrstva za okolje in prostor sicer
sprejema, vendar iz drugih razlogov, izpostavljenih v predlogu gradiva predlaga sprejem
sklepa Vlade Republike Slovenije. Služba Vlade Republike Slovenije je posredovala več
predlogov popravkov gradiva. Predlogi popravkov gradiva so bili upoštevani v celoti. MKGP
pa ne more upoštevati pripombe, da se zagotovi ustrezna materialna osnova za
sofinanciranja aktivnosti, kar smo vključili tudi v predlog gradiva.«
Mag. Zdravko LUKETIČ (pisne pripombe NSi)
MAGNETOGRAM/PISNA PRIPOMBA: … zagotoviti sredstva za podjetniški inkubator ter
njihova realizacija v dvoletnem proračunskem obdobju – zagon podjetij v inkubatorju
(proračunska postavka 1402), … časovnica glede financiranja v proračunu ni predvidena …
ODGOVOR:
V letu 2017 in 2018 je financiranje IRP (Tovarna podjemov) potekalo iz postavke 742013
»Ukrepi za spodbujanje gospodarstva« (2-letna pogodba v skupni višini 130.000 EUR), prav
tako je bila iz te postavke financirana konferenca PODIM (ca. 50.000 EUR v preteklih dveh
letih). V obdobju od marca 2014 do marca 2019 je IRP s strani MOM prejel skupno ca.
321.000 EUR. Glede na to, da IRP za svoje aktivnosti prejema bistveno večja sredstva tudi
iz drugih virov, predvsem državnih, bo MOM v letu 2019 sofinancirala le organizacijo
konference PODIM. Hkrati je MOM povabila IRP k skupnemu projektnemu sodelovanju, s
projektno pisarno MOM, z namenom boljšega črpanja evropskih sredstev na področju
podjetništva in start-upov, prav tako pa tudi k sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo za
boljšo lokalno učinkovitost na področju inovativnosti in podpornega podjetništva v fazi
razvoja podjetij.

MAGNETOGRAM/PISNA PRIPOMBA: … za zapuščene stavbe in prostore v mestnem jedru
ter na celotnem območju občine, ki so v lasti MOM, naj občina odda prostore s pogodbami in
ravnim razpisom za zagon start up podjetij, gostinstvo, trgovine, storitveno dejavnost. S tem
bi se povečala samozaposlenost ter zmanjšala brezposelnost. Četrtič, pogoj MOM ob oddaji
nepremičnine za dotrajana stanovanja, ki jih imamo v lasti, naj jih lastniki obnovijo in so z
vsem oproščeni najemnine, …
MAGNETOGRAM/PISNA PRIPOMBA: … pogoj MOM ob oddaji nepremičnine za dotrajana
stanovanja, ki jih ima v lasti, naj bo, da najemnik nekaj let (določiti obdobje ekonomska
upravičenosti), ne plačuje najemnine oz. stroškov. Pogoj je, da uredi infrastrukturo. S tem se
MOM izogne stroškov vzdrževanja navedenih stavb in prostorov. …
ODGOVOR:
V skladu z veljavno zakonodajo uporablja samoupravna lokalna skupnost vso stvarno
premoženje za opravljanje svojih nalog. Kar ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, se
bodisi proda, bodisi z oddajo v najem zagotovi njegova najučinkovitejša raba. Ob
upoštevanju temeljnih načel ravnanja s stvarnim premoženjem se mora premoženje, ki
povzroča nesorazmerne obveznosti glede na koristi, odsvojiti. Za vso premoženje, ki se
oddaja, mora biti ocenjena vrednost najema. Morebitno oddajanje v najem pod ocenjeno
vrednostjo bi pomenilo dodelitev državne pomoči, za kar je predhodno potrebno pridobiti
pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za finance. Oddaja v brezplačno uporabo je
zakonska izjema od temeljnega načela odplačnosti, ki se lahko uporabi le, če so za to
izpolnjeni vsi pogoji, v veljavni zakonodaji pa ni podlage, da bi se lahko vlaganja najemnikov
poračunavala z najemninami.
MAGNETOGRAM/PISNA PRIPOMBA: … Socialna kuhinja v Dvorakovi ul. 14 je v vseh
segmentih neustrezna. Mesečno pride po obrok več kot 500 oseb, za kar so prostori
premajhni … prostorsko bi najhitreje ta problem rešili, da bi kuhinjo preselili preko ceste v
prostore bivšega CSD-ja. Ti prostori so že nekaj let prazni in propadajo …
ODGOVOR:
Nepremičnina na Dvorakovi 5 predstavlja samostojno poslovno stavbo s 1.223,10 m2
uporabne površine poslovnih prostorov – pisarn. Uporabno dovoljenje je po vsebini
namenjeno pisarniški dejavnosti in ne gostinski. Preureditev samo dela stavbe (gradbeno in
upravno pravno) za drugi namen, bi bila izjemno negospodarna. Nepremičnina pa je
uvrščena v načrt prodaje nepremičnega premoženja v lasti MOM za 2019.
MAGNETOGRAM/PISNA PRIPOMBA: … Odpiralni časi lokalov: Ti bi se morali v mestnem
središču prilagoditi njegovemu izročilu tako po vsebinah kot tudi obratovalnih časih. Na
podlagi 1. odstavka 15. člena Ustave Republike Slovenije, je potrebno zaščititi pravice
stanovalcev do reda in miru v nočnem času, do varnosti, do čistega okolja in zaščite privatne
lastnine, saj te ne predstavljajo zgolj individualnih pravic, temveč občo (javno) korist. Nadalje
Ustava v drugem odstavku 74. člena nalaga, da mora biti (sicer svobodna) gospodarska
pobuda omejena z javno koristjo. Ta je v mnenjih Komisije ustrezno zajeta in jo je dolžan
pristojni urad Mestne občine Maribor, na temelju ustavnih določb in ohranjanja ravnovesja
med interesi v centru mesta, dosledno upoštevati. …
ODGOVOR:
O podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov odločamo v skladu s Pravilnikom o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Ur. l. RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in določili Odredbe o merilih
za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (MUV štev. 26/08, 31/08,15/09). Sprejeta je bila na podlagi 12.

člena Zakona o gostinstvu, ki pooblašča lokalno skupnost, da lahko sprejme akt, v katerem
glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za
določitev obratovalnega časa.
Območje mestnega središča je v prostorskih aktih določeno kot območje za centralne
dejavnosti. Kot takšno je primarno namenjeno za trgovine, hotele, gostinsko in turistično
dejavnost oz. druge vrste storitvenih dejavnosti, glede na turistični pomen starega mestnega
jedra pa zanj veljajo drugačna merila za določanje podaljšanega obratovalnega časa, kot za
druga območja mesta. Z ozirom na omenjeno prostorsko opredelitev in glede na značilnosti
tega območja oz. dejstvo, da gre za turistično zanimiv del mesta, se na tem območju
podaljšan obratovalni čas lahko dovoli tudi gostinskim obratom v stanovanjskih objektih
glede na vrsto gostinskega obrata, in sicer do 23.00 ure oz. 1.00 ure v petek in soboto za
nižje kategorije obratov (bar, okrepčevalnica, slaščičarna) ter do 24.00 ure oz. do 2.00 ure v
petek in soboto za višje kategorije obratov (kavarno, gostilno, restavracijo). Tak režim je bil v
veljavi že pred sprejetjem navedene odredbe oz. velja že več kot 20 let, navedena ureditev
pa je primerljiva tudi z ureditvijo v drugih večjih slovenskih mestih oz. občinah.
Izvajanje določb zgoraj omenjenega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organi
in policisti, ki so pristojni tudi za ukrepanje in sankcioniranje kršiteljev, njihove ugotovitve pa
so odločilnega pomena za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov. Soglasje k
podaljšanemu obratovalnemu času se lahko izda pod pogojem, da v zadnjem letu pred
prijavo obratovalnega časa niso bile ugotovljene več kot tri kršitve javnega reda in miru v ali
pred gostinskim obratom ali kršitve obratovalnega časa, ki sta jih uradno ugotovili policija ali
tržna inšpekcija na podlagi prijav stanovalcev ali po uradni dolžnosti ob rednih in izrednih
nadzorih in kontrolah. Pri tem na Uradu za gospodarske dejavnosti konstantno sodelujemo s
policijo in tržno inšpekcijo in dosledno upoštevamo njihove ugotovitve.
Matic MATJAŠIČ (LM.P)
MAGNETOGRAM: … Lokalni program mladih pa načrtuje tudi ukrepe na področju
stanovanjske problematike, torej zagotavljanja stanovanj za mlade, … pričakujem pa tukaj
tudi jasno vizijo Mestne občine Maribor pri zagotavljanju dostopnih stanovanj za mlade
družine. Načrt razpolaganja z nepremičninami je priloga proračuna čisto na koncu, tam na
600. strani, je v bistvu copy paste, kopiraj prilepi, lanskega leta. In v bistvu
Mladi.Povezujemo nasprotujemo vsaki nesmotrni prodaji uporabni v lasti MOM in
predlagamo, da se naredi neka strategija in se del teh uporabnih stanovanj nameni, torej
preko razpisa mladim družinam. Absolutno, jaz sem v teh stanovanjih celo bil, je kar nekaj
neuporabnih, ki jih je smotrno prodati, veliko pa je uporabnih. Tukaj pričakujemo zgolj neko
vizijo občine, da ne bo kar vse se dalo po vrsti na namensko proračunsko luknjo. Obe točki,
torej spoštovanje Lokalnega programa mladih in s tem dvig programskih sredstev na mladini
za 5%, kulturo, pojasnilo v zvezi z zagotavljanjem stanovanj za mlade oziroma z načrtom
razpolaganja nepremičnin, sem že izpostavil tako na koalicijskem srečanju kot kasneje pisno
po e-mailu, nato še na odboru, ampak danes nismo dobili nobenega zagotovila, da bo to
upoštevano v drugem branju. …
ODGOVOR:
Ob upoštevanju temeljnih zakonskih načel ravnanja s stvarnim premoženjem se mora
premoženje, ki povzroča nesorazmerne obveznosti glede na koristi, odsvojiti. To ni
nesmotrna prodaja, ampak zakonska zahteva. JMSS Maribor, ki je bil ustanovljen z
namenom reševati stanovanjsko problematiko vseh kategorij družbe, do sedaj ni v svojem
delovanju predvidel nobene strategije za reševanje stanovanjske problematike mladih. Kot
posledico te neaktivnosti si zdaj MOM (in ne JMSS Maribor) že prizadeva, da bo na vseh
razpoložljivih nivojih (menjava nepremičnin z RS in zasebnim sektorjem, najem nepremičnin,
spodbujanje stanovanjske gradnje, itd.) okrepila dejavnosti za pridobivanje čim več
stanovanj, ki bodo dostopna mladim in mladim družinam. Stanovanja, ki bodo ponujena za
oddajo v najem za ta namen, morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo primerna za
uporabo, kar pa ta, ki so v načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem MOM, niso.

Igor JURIŠIČ (razprava svetnika)
MAGNETOGRAM: … Mi smo v času, ko smo kandidirali na teh volitvah predlagali projekte,
ki bi v turizmu naredili močan preboj. Eden izmed teh projektov, pa ne bom vseh našteval je
bil ta največji Urban Zipline v Evropi, ki bi zagotovo bistveno povečal pretok turistov v
Maribor, kar pomeni več denarja, ne samo iz turistične takse, ampak iz vseh ostalih
prihodkov. Če to povežemo še z idejo, da naredimo Fontano vina, ki bi stala pred Hišo Stare
trte, je uspeh popoln. …
ODGOVOR:
Na podlagi predvidene spremembe višine turistične takse in višjega priliva prihodkov iz tega
naslova, bo MOM pridobila dodatna namenska sredstva, ki jih bo v skladu z novim Zakonom
o spodbujanju razvoja turizma (UL RS št. 13/18) namenila za izvedbo programov Zavoda za
turizem Maribor – Pohorje ter za vzdrževanje in izgradnjo turistične infrastrukture, vse z
namenom privabljanja večjega števila turistov v mesto Maribor in njegovo okolico.
Milan MIKL (razprava svetnika)
MAGNETOGRAM: … se pa zelo znižujejo stroški za razvoj malega gospodarstva in pa
spodbujanje gospodarstva. Vsa leta sem jaz vedno v razpravi, zakaj takšna sredstva in smo
takrat vedeli, zakaj so ta sredstva šla. Ena druga postavka je potem to koristila, ena druga še
pa zmanjša. Jaz mogoče razum zakaj se ta zmanjša, verjetno pa imajo neki razlog, ali je to
samo na pamet, ker je bilo prej 500 tisoč, zdaj pa je 300 in nekaj tisoč. Gospa Cekić zelo
dobro ve, kako so se predhodno ta sredstva porabljala, skozi neke raznorazne naročilnice
itd., ker ena izmed moji pobud je bila in sem dobil neke konte in podkonte, tako da tukaj
sedaj pa niso več potrebna tako visoka sredstva, jaz upam, da ne, …
ODGOVOR:
Sredstva na podprogramu 14029001 »Spodbujanje razvoja malega gospodarstva« se
nanašajo na odhodke, ki so planirani za sofinanciranje mat. stroškov MRA, za izvedbo
ukrepov spodbujanja gospodarstva in za dodelitev sredstev po javnem razpisu pomoči »de
minimis« za razvoj podjetništva. Sredstva na tem podprogramu so nižja zaradi znižanja
planiranih odhodkov na PP 742013 »Ukrepi za spodbujanje gospodarstva«, saj vsebina oz.
nameni financiranja iz te postavke ne bodo takšni, kot so bili v preteklih letih.

