ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN STALIŠČA ODBOROV, KOMISIJ, VODIJ KLUBOV
SVETNIKOV, POSAMEZNIH MESTNIH SVETNIC IN SVETNIKOV TER SKLEPOV
MESTNEGA SVETA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Odgovor na vprašanja mestnih svetnic in svetnikov

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
Za plan in izvrševanje proračuna morajo občine upoštevati navodila iz Proračunskega priročnika za
pripravo občinskih proračunov. Proračunske priročnike objavlja Ministrstvo za finance, Služba za
lokalne skupnosti na svojih spletnih straneh. Tam je v skladu s prilogo II: Ekonomska klasifikacija
javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb, zadolževanja in odplačila dolga
predpisani konti na katerih je možno voditi evidenco o stroških izvrševanja planiranih nalog iz
sprejetega proračuna. Računovodstvo mora upoštevati predpisano in v skladu s kontnim planom
ministrstva evidentirati odhodke. Čeprav morda naziv kontov in skupin kontov ni najbolj blizu vsebini
poslovnih dogodkov. Proračunski priročnik je objavljen na:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_r
acunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracuno
v_obcin_za_leti_2013_in_2014/
V proračunu za leto 2013 je načrtovanih 4,3 mio EUR.
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Kot prikazuje graf, je največji delež stroškov namenjen za drugi splošni material in storitve – 64%
vsega pisarniškega materiala. V nadaljevanju v več grafih prikazujemo plan porabe na treh največjih
odhodkih znotraj 4020:
a) 402099 Drugi splošni material in storitve 2.661.597 EUR,
b) 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 12% ali 517.520 EUR ter
c) 402000 Pisarniški material in storitve 12% ali 502.028 EUR.

a)

b) 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 12% ali 517.520 EUR:
152600 Storitvena pristojbina
163602 Priprava zemljišč
211710 Skupni materialni stroški
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in
opreme
521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori
810508 Materialni stroški
811001 Vlaganja v objekte in opremo
skupaj 402008
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450.000
10.000
1.000
43.000
10.000
2.800
220
500
517.520

c) 9402000 Pisarniški material in storitve 12% ali 502.028 EUR:
221210 Evropska prestolnica mladih
211710 Skupni materialni stroški
211711 Materialni stroški
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa
220415 Q-ageing II
103418 LQ_CELIAC
442100 Varuh bolnikovih pravic
211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in
ohranjanje narave
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture
ostalo-programi dela KS in MČ, materialni stroški KS in MČ in
upravljanje pokopališč, financiranje klubov političnih strank
skupaj 402000 Pisarniški material in storitve

362.001
80.000
12.000
10.000
8.200
5.200
5.500
500
3.000
15.627
502.028

URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Rok PEČE – Lipa
… predvsem tisti prihodki od prodaje premoženja in glede na to, da so to namenska sredstva, tukaj se
pojavlja indeks okoli 30, ali smo v preteklosti že vse prodali in nimamo več kaj prodati, kar je sila
žalostno, kajti še enkrat pravim, to so namenski prihodki, in če smo prodajali bi dejansko morali zato
kupovati druga stavbna zemljišča in podobno, tako da me resnično zanima, kaj se tukaj dogaja …
ODGOVOR:
MO Maribor ni prodala vsega premoženja. Urad za gospodarske dejavnosti upravlja s preko 300
stavbami in posameznimi deli, od katerih je bilo v letu 2012 po različnih postopkih prodanih le 23
nepremičnin (pretežno praznih in dotrajanih in nekaj zasedenih z najemnikom na pobudo
najemnika). Glede na zmanjšano realizacijo prodaje (predvsem zaradi gospodarskih razmer) v
preteklem letu in posledično nedoseganju plana (v 2012 je bilo planirano razpolaganje za 8.104.615
EUR) se je plan realizacije razpolaganja v letu 2013 realno zmanjšal na 2.476.000 EUR (torej indeks
30,6). To še zdaleč ne pomeni, da je MO Maribor odprodala vse svoje premoženje in da nima več s
čim razpolagati. Prodajamo predvsem prazne in dotrajane poslovne prostore ter stavbe, preko 270
nepremičnin pa oddajamo v najem in niso namenjeni odprodaji.
Marjana KREITNER
… Na tem mestu mogoče še samo znanstveni park, ki je zagotovo lahko podpora gospodarstvu. Jaz bi
želela samo opozoriti na dejstvo, da je ta projekt bi se reklo projekt z dolgo brado. Bil je financiran iz
evropskih projektov in to še za časa županovanja g. Soviča in bi bilo prav, da se mogoče preveri, v
kakšnem stanju je ta projekt, kakšne so pravice in predvsem obveznosti iz tega projekta, da ne bomo
zopet tega na pomet govorili in na novo financirali. …
ODGOVOR:
S projektom Konceptualni načrt vzpostavitve znanstvenega parka v Mariboru, ki se je uradno zaključil
februarja 2008, so bile v 1. fazi pripravljene vse teoretične podlage, ki so bile potrebne za presojo
smotrnosti in za začetno načrtovanje znanstvenega parka v Mariboru. Projekt je bil vreden 160.000
EUR (evropskih sredstev), v okviru tega zneska so bila izvedena mala javna naročila, preko katerih so
bili izbrani izvajalci, ki so kasneje v obliki strategij po področjih razdelali idejo o znanstvenem parku.
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Izvajalci so tako pripravili maketo ter izrisali lokacijsko umestitev parka v naše mesto, oblikovali
grafično zasnovo parka, pripravili finančni načrt zagona znanstvenega parka ter opredelili, katere
vsebine oz. dejavnosti bi lahko dobičkonosno zaživele v tem parku. Rezultati projekta so torej
maketa znanstvenega parka, ki je shranjena na Feri-ju, ter oblikovana grafična podoba in strategije.
Kontrola s strani SVLR-ja je bila opravljena, projekt je bil počrpan 97 odstotno. Po zaključku 1. faze
projekta so tekli določeni pogovori glede 2. faze, ki naj bi jo vodila Univerza Maribor in projekt
prijavila na Ministrstvo za gospodarstvo, ki je imel objavljen razpis tudi za izgradnjo tovrstnih parkov
v Sloveniji. Kolikor nam je znano, do te prijave ni prišlo, saj se je zataknilo pri dogovorih (med MO
Maribor in Univerzo v Mariboru) glede zemljišča, kar je imelo za posledico, da se projekt ni
nadaljeval.
Stojan AUER – LPR
… Predlagali smo, da bi končno mesto našlo to kar je Ljubljana in pojdite si pogledati v Ljubljano kako
raste ta znanstveni park. Ampak bivši župan ni hotel dati zemljišča Univerzi da rečem temu zastonj, v
uporabo, zato, da bi tam Univerza gradila znanstveni park, kar bi pomenilo, ne samo preprečitev
bega možganov, ki so diplomirali pa odhajajo sedaj v Ljubljano, ampak bi prineslo, tako kot recimo
lahko to vidimo v Ljubljani, nekaj tisoč delovnih mest mladim. … Torej, imamo zemljišča in nočete
slišati predlogov, ki jih dajemo. In to so edini predlogi, ki prinašajo, da ne bom rekel, vizijo temu
mestu. …
ODGOVOR:
Odgovor glede Znanstvenega parka podan že pri odgovoru svetnici Marjani Kreitner.
Odbor za finance
… sklep, da pozove Center razvoja človeških virov, Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
Prizma in Garancijsko shemo Podravja, da podajo poročilo o svojem delovanju in predstavijo projekte,
ki so jih izvedli za razvoj podjetništva ter podajo podatke o sredstvih, ki so bila vložena v te projekte.
…
ODGOVOR:
MO Maribor že nekaj let (zadnje nakazilo s strani MOM je bilo v letu 2003, zadnji razpis pa je
Garancijska shema objavila v letu 2006) ne daje več sredstev v Garancijsko shemo Podravja, za
Center razvoja človeških virov je v proračunu 2013 planiranih 60.000 EUR, za Fundacijo Prizma pa
24.000 EUR, kar je skupno 84.000 EUR. Njihove delovne in finančne načrte ter delovna in finančna
poročila letno obravnava in potrjuje svet in skupščina Konzorcija za razvojne naloge Podravja. Center
razvoja človeških virov, Fundacijo Prizma (bivši Sklad dela Podravje) ter Garancijsko shemo Podravja
smo pozvali, da pripravijo zahtevane podatke in poročilo predstavijo na Odboru za finance.
Boštjan VIHER – Županova lista in SLS
… Predvsem pa želimo poudariti, da naj ima mestna uprava v drugem branju velik poudarek
predvsem na razvoju podjetništva ter da se zagotovijo sredstva za pospeševanje gospodarstva. Že na
odboru za finance smo prediskutirali pri določenih organizacijah oz. družbah kot so Prizma, Center za
razvoj človeških virov, fundacija za izboljšanje zaposljivosti, garancijska shema za Podravje, ki bi
morala biti predstavljena in praktično ne vemo kaj te družbe oz. podjetja sploh delajo in kakšni so
njihovi rezultati.…
ODGOVOR:
Odgovor podan pri pripombi Odbora za finance.
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mag. Tanja VINDIŠ FURMAN
… podpiram mnenje odbora za finance, da se pozove te institucije Center za razvoj človeških virov,
fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma in Garancijsko shemo Podravja, ki imajo v
proračunu skupno postavko skoraj 100 tisoč evrov, da podajo to poročilo iz katerega bi bilo razvidno
kam oz. čemu je bil ta denar namenjen oz. porabljen….
ODGOVOR:
Odgovor podan pri pripombi Odbora za finance.
Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
… Odbor ponovno daje predlog, da se v proračunu za leto 2013 zagotovijo finančna sredstva na
naslednjih postavkah: 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva v višini 30.000 EUR ter 161004
Dopolnilne dejavnosti v višini 25.000 EUR. …
ODGOVOR:
Predlog bo upoštevan pri 2. obravnavi proračuna 2013.

URAD ZA KULTURO IN MLADINO
Rok Peče, Lipa
»Najprej bi se ustavil na Uradu za kulturo in mladino, in sicer na postavki EPM. Načeloma človek proti
temu nima pomislekov, letos namenjamo za to 1.200.000 evrov, me pa zelo bode v oči predvsem prva
postavka PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE v višini slabih 400.000 evrov, za materialne
stroške in storitve. In ker sem malo potegnil, v nadaljevanju bom nekaj več, okoli socialnih postavk, bi
za teh slabih 400 tisoč evrov, lahko krili aktivno politiko zaposlovanja, ki se zmanjšuje za 115 tisoč,
preventivne zdravstvene preglede, ki se zmanjšujejo za 25 tisoč evrov, pomoč družinam ,ki se prav
tako zmanjšuje, zmanjšuje se prispevek za novorojenčke, center za socialno delo minus 15 tisoč,
socialno varstvo invalidov, smo občina po meri invalidov pa znižujemo za 23 tisoč, socialno varstvo v
proračunu piše starih, jaz bi raje rekel starejših za 200 tisoč, potem imamo socialno varstvo ranljivih
skupin, zmanjšujejo se postavke varne hiše, materinski dom, socialna humanitarna pomoč, RK. Lepo
vas prosim, meni se to zdi abnormalno, da namenjamo 400 tisoč evrov za material za stroške za
potrebe EPM, vse te socialne postavke pa se znižujejo. Še enkrat, vse socialne postavke, socialno
varstvo kot celota se znižuje za pol milijona, za pol milijona v teh kritičnih časih v Mariboru, kjer je
socialna situacija izredno slaba in to je višek arogance te mestne uprave.«
Stališče UKM: V času seje je na pripombo že odgovorila direktorica Mestne uprave, ki je pojasnila,
da postavka obsega splošne materialne stroške za pripravo in izvedbo celotnega projekta v
letošnjem letu, vključno s stroški dela v pogodbenih razmerjih, in ne zgolj pisarniškega in
splošnega materiala in storitev.
Zdravko Luketič, Nova Slovenija
»Urad za kulturo in mladino pri programih za mladino mladinskemu svetu MOM namenja samo 12
tisoč letos je leto EPM, ko bi tudi mestni svet občine moral imeti pomembno vlogo pri soustvarjanju
programa in opozarjanju na probleme in nadaljevanje tekočih že začetih programov iz prejšnjih let.
Leta 2012 je občina mladinskemu svetu odobrila 20 tisoč evrov, ki so bila v celoti realizirana. Poleg
tega sta bili dve osebi zaposleni preko javnih del česar letos več ni. Zato bi bilo potrebno za kvalitetno
delovanje mladinskega sveta sredstva dvigniti na 40 tisoč evrov za neko normalno povprečno
delovanje, pa vsaj na 25 tisoč evrov. Znesek 12 tisoč evrov, ki je trenutno predlagan, komaj pokrije
nujne tekoče stroške za delovanje mladinskega sveta, kakršenkoli projekti izobraževanja v zamislih, ki
jih je ogromno so nemogoči in neuresničljivi. Tudi sredstva za projekt EPM, ki so bila v začetku
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planirana na 10 milijonov so skrčena. Menim, da sredstva, ki so trenutno namenjena mladinskemu
svetu in EPM 2013 niso niti približno dovolj. Skratka tudi te postavke je treba predvideti.«
Stališče UKM: Strokovna služba je sprva načrtovala višji obseg sredstev za sofinanciranje delovanja
lokalnega mladinskega sveta, ki pa so bila znižana zaradi nižjih prihodkov proračuna v letošnjem
letu in omejene kvote sredstev, določene s strani Urada za finance in proračun ter vodstva občine.
Do zniževanj je prihajalo na večini proračunskih postavk v okviru finančnega načrta Urada za
kulturo in mladino in ne samo na postavki mladinski svet lokalne skupnosti.
»Na področju kulture izpolni se naj obveza občine in se v proračunu za kulturo doda obljubljenih 30 %
sredstev na stanje v letu 2010 kar pomeni 2 milijona € kot je bilo predvideno v smislu zagotavljanja
trajnostnih učinkov projekta.«
Stališče UKM: Strokovna služba soglaša s predlogi za povečanje obsega sredstev za kulturo saj po
izteku projekta EPK v okviru sedaj določenih sredstev ni mogoče nadaljevati trajnostno zasnovanih
programov, razvitih v okviru projekta EPK. V okviru dodeljene kvote pa strokovna služba daje
prednost ohranitvi dejavnosti na vseh kulturnih področjih v primerljivem obsegu kot pred
projektom EPK, z linearnim krčenjem glede na možen proračunski obseg sredstev za kulturo.
»Menim, da bi morali Mariborski knjižnici zagotoviti normalno delovanje in nabavo knjižnega
gradiva.«
Stališče UKM: Strokovna služba ocenjuje, da bo Mariborska knjižnica kljub znižanju sredstev, ki bo
sicer nekoliko nižje kot pri ostalih posrednih proračunskih uporabnikih, še lahko izvajala javno
službo brez večjih krčenj izvajanja javne službe, vendar z uvedbo članarin, ki pomeni določeno
nižanje javnega standarda. Predloge za dvig sredstev na področju kulture sicer podpiramo, pri
načrtovanju proračunskih postavk smo odvisni od skupnega obsega proračunskih prihodkov in
kulturi dodeljene kvote.
Andrej Verlič, Ekipa za Maribor
»Še ena konkretna zadeva. Vem da je denarja premalo, ampak to kar je že g. Luketič opozoril vas
moram na to opozoriti ponovno. Mi smo šli v projekt EPK zato, da bi doživeli trajnostne razvojne
učinke na tem področju, ne samo v Mariboru ampak tudi v regiji. Glede na vse kar se je zgodilo mi
smo na istem kot smo bili. Kar se tiče pogojev za delovanje preden smo postali EPK ampak če
očistimo, torej zneskovno je v proračunu isti znesek. Ampak notri je 2 milijona denarja države za
lansko leto, notri je 1.200.000 € za EPM , torej če to olupimo, ima področje kulture za naslednje leto
oz. za leto v katerem smo 20 – 30 % manj denarja. Trdim, da to ni dobro, kje so rešitve? Bojim se, da
v tem okleščenem proračunu bo težko kar koli najti. Opozarjam pa na to, da bo marsikatera stvar, ki
je še kako pomembna za življenje v tem mestu, pač ne samo na slabšem, ampak da bo prenehala
delovati in potem bomo zopet nesrečni. Kaj narediti. Torej, druge zgodbe ne vidim, pritisniti na državo
preprosto, da se bodo zavedali, da še kje drugje živimo ljudje, ki potrebujemo tudi kulturne dobrine ne
samo v centru države.«
Stališče UKM: Strokovna služba podpira predloge mestnih svetnikov za povečanje obsega sredstev
za kulturo, če je to v okviru proračunskih možnosti izvedljivo.
Liviana Borko, SDS
»Hvala za besedo. V proračunu je pri odhodkih v postavki 18 to je kultura, šport in nevladne
organizacije v planu načrtovanih potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo knjižnice Rotovž ni
načrtovanih sredstev za načrtovano izgradnjo knjižnice, kakor tudi ne za osnovno vzdrževanje, kar
lahko privede do zaprtja knjižnice, ki je pa sicer obvezna javna služba. Če na kratko povzamem je
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situacija naslednja. Za Mariborsko knjižnico je letos še za 68 tisoč € manj sredstev od lani že za sicer
100 tisoč € nižjega proračuna glede na leto 2011. Zadnja tri leta so knjižnici močno znižali postavke za
nakup knjižničnega gradiva doseženo je le še 35 % potrebnega zneska. Investicija, ki naj bi rešila
nemogoče razmere, v katerih knjižnica sedaj obratuje je ustavljena. Če ne bo letos zagotovljenih vsaj
30 tisoč € za vzdrževanje hiše, v kateri je knjižnica na Rotovškem trgu, v katero zadnjih deset let ni
bilo vloženega nič, ker naj bi bila knjižnica kot že rečeno sanirana v celoti v sklopu načrtovane
investicije lahko pričakujemo sesutje strehe in terase na Lekarniški ulici in kompletno odpoved
kanalizacije in odtokov, ki so v res v katastrofalnem stanju, to pa pomeni zaprtje knjižnice, za katero
menim, da je tisti kulturni hram, kjer se začneta in tudi končata naša kultura in vedenje.«
Stališče UKM: K odgovoru na predloge Zdravka Luketiča dodajamo: Strokovna služba ocenjuje, da
bo Mariborska knjižnica kljub znižanju sredstev, ki bo sicer nekoliko nižje kot pri ostalih posrednih
proračunskih uporabnikih, še lahko izvajala javno službo brez večjih krčenj izvajanja javne službe,
vendar z uvedbo članarin, ki pomeni določeno nižanje javnega standarda. Predloge za dvig
sredstev na področju kulture sicer podpiramo, pri načrtovanju proračunskih postavk smo odvisni
od skupnega obsega proračunskih prihodkov in kulturi dodeljene kvote. Za nujna vzdrževalna dela
na kulturni infrastrukturi so sredstva načrtovana v okviru proračunske postavke za investicijsko
vzdrževanje in nabavo opreme, v nižjem obsegu od lanskega, ki pa vendarle še omogoča izvedbo
nekaterih najnujnejših vzdrževalnih del. Po sprejetju proračuna bo v okviru razpoložljivih sredstev
izdelan plan izvajanja investicijskega vzdrževanja in nabav opreme po ocenjeni stopnji nujnosti.
Janez Ujčič, DESUS
»Prva je zadeva, ki je bila nekako na zelo korekten način ne bom rekel na tih način dogovorjena na
zelo visoki politični ravni med Slovenijo in Rusko federacijo. Vi vsi poznate pomen ruske kapelice pod
Vršičem. Nekaj podobnega morda celo večja simbolna značilnost je tudi v Mariboru kjer gre na
bivšem skladišču ali carinskem skladišču za »stalak 18 d« ker je v letih 41 in 42 umrlo 5.000 ruskih
ujetnikov. Rusija je izrazila pripravljenost in željo, da bi tu naredila en vzorčni evropski muzej ruskih
vojnih ujetnikov, prav na tem mestu. In to je ne samo simbolno dejanje, ki bi ga Maribor lahko dal,
zato da bi odkupili to zemljišče oz. te stare prostore bivših kasarn, ampak skozi to investicijo, ki bi jo
skupaj izpeljali, je možno pridobiti mnogo večji gospodarski in kulturni interes, ki ga Ruska federacija
izkazuje ta trenutek v Sloveniji. Tako, da bi prosil, da v drugem branju na podlagi dodatnega pisnega
gradiva pogledamo kakšne so te možnosti za novi razvoj Maribora v tej smeri.«
Stališče UKM: Strokovna služba ni seznanjena s to pobudo, zaradi česar tudi ni mogoče načrtovati
sredstev. Tak projekt zahteva proučitev možnih vsebin, oceno izvedbenih možnosti ter resno in
poglobljeno pripravo strokovnih izhodišč in potrebne programske in investicijske dokumentacije.
Nimamo podatkov o tovrstnih predhodnih pripravah, zato predlagamo v letu 2013 proučitev
zasnove projekta, v primeru odločitve za nadaljnjo pripravo projekta pa načrtovanje proračunskih
sredstev in izvajanje z odhodki povezanih aktivnosti v letu 2014.
Lidija D. Mirnik, LPR
»Nevladne organizacije so nas verjetno, vsaj mene so, domnevam, da tudi vas, obvestile o tem, da se
na tem nevladnem sektorju pravzaprav finančna sredstva zelo krčijo, zato se mi zdi nujno, da bi se ta
obdržala vsaj na tistih borih 70.000 €, ko so bili lani. Namreč različna društva iz različnih področij:
kultura, šport, okolje, vzgoja, pravno zastopanje, se pravi ta nevladni sektor je tisti, ki pravzaprav daje
marsikdaj to pikico na i mestni občini in se mi zdi pomembno, da zagotovimo ta sredstva. Ker pa mi
boste seveda tako rekli, kje pa naj vzamemo, vam bom tudi povedala, kje vzemite. Vzemite v
novoletni okrasitvi mesta, ki jo letos planiramo na 210.000 €. Jaz moram povedati, da letošnja
novoletna krasitev mesta nam bi bila vsem v ponos. In če drugo leto planiramo, da bomo za te
žarnice, ker jaz domnevam, da za te žarnice oz. sijalke damo toliko denarja, ker ostalo tako ali tako
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visi zgoraj. Se pravi, jaz upam, da to ne bo toliko stalo, zato tukaj brez problema vzamete 70.000 €
vstran in imamo že za nevladne organizacije.«
Stališče UKM: Strokovna služba soglaša s pobudo. V primeru, da bo možno dodati sredstva za
podporo nevladnim organizacijam na področju kulture, bomo dodatna sredstva namenili razpisom
na področju kulture, na katere se prijavljajo NVO.
»Kar se tiče kulture v mestu. Kultura je absolutno pomemben steber razvoja. Kultura je tudi tisto, kar
nas lahko dela malo boljše od današnjega stanja in se mi zdi pomembno, da smo takrat, ko smo se na
EPK prijavljali, pravzaprav povedali, da bomo za 30 % več denarja vlagali v kulturo. Jaz se zavedam,
da to v današnjih časih ni mogoče. Sem pa prepričana, da če to postavko povečamo vsaj na raven
lanske ali pa plus 10 %, pa tudi ne bomo umrli, kajti marsikatero delovno mesto se v kulturnem
segmentu lahko ohrani, lahko se pa tudi na novo naredi. Pa pustimo ob strani tisti EPK in tisto
trošenje denarja. O tem imam jaz svoje mnenje.«
Stališče UKM: Strokovna služba načelno soglaša tudi s predlogom mestnih svetnikov za splošno
povečanje obsega sredstev za kulturo. V kolikor se v usklajevanjih proračuna pred drugo
obravnavo izkaže možnost za generalno povečanje kvote za področje kulture, bomo s tako
dodanimi sredstvi zmanjševali krčenje sredstev po vseh proračunskih postavkah kulture.
»Kar se tiče Mariborske knjižnice. Tukaj se meni zdi, kljub temu nujno, če ta investicija ne bo šla skozi,
da zagotovimo vsaj tista sredstva za vzdrževalna dela, ki jih je pa res nujno treba opraviti. Meni je
pravzaprav fejst grozno, ko moram iti v tole knjižnico tukaj na Rotovžu in res po tleh iščem tiste
knjige, se mi zdi no, da mesto Maribor si absolutno zasluži boljše. Prepričana sem, da se bo to tudi
zgodilo. Vprašanje pa je, kdaj. Ampak, za nujno vzdrževalna dela bi pa bilo smiselno denar tudi najti.
Ker pa smo prej že dosti govorili o tem, da ne vemo, kje denar vzeti. Mi imamo zelo velike postavke
na stroških ekspertnih skupin, na stroških raznih revizij, na stroških pravnih mnenj in tako dalje. Jaz
sem seštela, da nekje 61.000 € skupaj. Tukaj komot lahko kaj vstran vzamemo, pa bomo pač naredili
toliko manj revizij, zato ker revizije bodo tak ali tak notranje revizorke delale, ki so v hiši zaposlene, se
pravi, nas to ne sme toliko stati. Pa tudi pravnih mnenj bomo verjetno kaj manj naročili, zato ker ne
bomo delali tako velikih investicij, kot smo jih delali do sedaj. Torej menim, da tukaj je nekaj malega
rezerve, da bi se lahko dalo tudi v nujna vzdrževalna dela v knjižnici.«
Stališče UKM: Velja povedano k predlogom svetnika Zdravka Luketiča ter svetnice Liviane Borko.

URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTENO, SOCIALNO VARSTVO IN
RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Vprašanja in pobude na področju izobraževanja so podali mag. Zdravko Luketič, dr. Alojz Križman,
Lidija Divjak Mirnik, Primož Juhart, Vladimira Cokoja, Aleksandar Jovanović, mag. Tanja Vindiš
Furman in člani Odbora za mladino, šolstvo in šport.
Sektor za vzgojo
Investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev v Mestni občini Maribor
Najbolj izpostavljena pobuda je bila pobuda za povečanje sredstev na postavki investicijsko
vzdrževanje vrtcev v Mestni občini Maribor.
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Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki
so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem in so osnova za njihovo
delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem
programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter
določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za
investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiri letnih načrtih
razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet. Da bi lahko
zagotovili ustrezne pogoje v mariborskih javnih vrtcih in preprečili propadanje občinskega
premoženja, bi bilo potrebno zagotoviti višja sredstva na postavkah investicijsko vzdrževanje
objektov in obnova opreme.
Na področju predšolske vzgoje je evidentiranih skupno 9.584.131 EUR potreb po investicijsko
vzdrževalnih delih. Od tega:
- Za investicijsko vzdrževanje 8.847.490 EUR,
- Za opremo 736.641 EUR.
V predlogu proračuna 2013 je na postavkah, ki so namenjene investicijsko vzdrževalnim delom
načrtovanih 595.000 EUR, od tega je 118.340 EUR namenjenih za že začeta investicijska dela v letu
2012, in sicer za dokončanje zamenjave strešne kritine Vrtca Ivana Glinška, enota Gledališka,
dokončanje projektne in investicijske dokumentacije za energetsko prenovo objektov Vrtca Borisa
Pečeta, enota Tomšičeva, Vrtca Ivana Glinška, enota Gledališka, Vrtca Jožice Flander, enota Fochova,
Vrtca Pobrežje, enota Kekec in Vrtca Tezno, enota Mišmaš, dokončanje projektne dokumentacije za
obnovo centralne kuhinje Vrtca Tezno, enota Mišmaš ter za nujna investicijsko vzdrževalna dela.
V Mestni upravi podpiramo splošno ugotovitev v izraženih mnenjih in stališčih ter povečanje sredstev
na tej postavki, vendar zaradi omejenih proračunskih sredstev ni možno povečati postavk. Za
povečanje sredstev predlagamo kot vir najetje kredita z možnostjo koriščenja vsaj treh let, v katerih
bi sanirali nujna investicijsko vzdrževalna dela, ter izvedbo energetskih prenov objektov.
Predlagamo, da se na postavkah investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in investicij na področju
predšolske vzgoje, zagotovi naslednji obseg sredstev:
- V letu 2013
1.300.000 EUR;
- V letu 2014
2.600.000 EUR;
- V letu 2015
2.600.000 EUR;
- V letu 2016
2.500.000 EUR.
Sektor za izobraževanje
Investicijsko vzdrževanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Maribor
Najbolj izpostavljena pobuda je bila pobuda za povečanje sredstev na postavki investicijsko
vzdrževanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Maribor.
Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno
izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter
pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi
obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob
osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo
svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor –
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Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti
mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor.
Več kot polovica evidentiranih potreb po investicijskem vzdrževanju je namenjena za nujno obnovo
dotrajanih elektroinštalacij, obnovo strojnih instalacij s spremljajočimi gradbenimi in obrtniškimi deli,
za obnovo sanitarij ter za preureditev prostorov, namenjenih za prehrano ter ureditvi posameznih
prostorskih sklopov znotraj šolskih zgradb (že izdane odločbe, nevarnost za učence in zaposlene) ter
zamenjavi dotrajanih oken in streh.
Na področju izobraževanja je v letu 2013 evidentiranih skupno 26.386.000 EUR potreb po
investicijsko vzdrževalnih delih. Od tega:
- Za investicijsko vzdrževanje 24.483.500 EUR;
- Za opremo 1.902.500 EUR.
V predlogu proračuna 2013 je na postavkah, ki so namenjene investicijsko vzdrževalnim delom
načrtovanih 778.700 EUR, od tega je 378.700 EUR namenjenih za že začeta investicijska dela v letu
2012, in sicer za energetsko obnovo strehe na OŠ borcev za severno mejo Maribor, za obnovo strehe
na OŠ Leona Štuklja Maribor in Energetsko obnovo fasade in šolske zgradbe ter izgradnjo toplotne
podpostaje na OŠ Janka Padežnika.
S predlaganim zneskom za investicijsko vzdrževanje v višini 400.000 EUR ne bodo pokrite niti
najnujnejše potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih.
V Mestni upravi podpiramo splošno ugotovitev v izraženih mnenjih in stališčih ter povečanje sredstev
na tej postavki, vendar zaradi omejenih proračunskih sredstev ni možno povečati postavk.
Za povečanje sredstev predlagamo kot vir najetje kredita z možnostjo koriščenja vsaj štirih let v
okviru Načrta razvojnih programov 2013 - 2016, v katerih bi sanirali nujna investicijsko vzdrževalna
dela in pristopili k vsaj dvema od štirih nujnih investicij, za katere je že pripravljena in sprejeta
projektna in investicijska dokumentacija.
Predlagamo, da se v okviru Načrta razvojnih programov 2013 – 2016 na postavkah investicijsko
vzdrževanje objektov, opreme in investicij na področju izobraževanja, zagotovi naslednji obseg
sredstev:
-

V letu 2013
V letu 2014
V letu 2015
V letu 2016

2.100.000 EUR;
3.000.000 EUR;
3.000.000 EUR;
3.000.000 EUR.

Sektor za zdravstveno in socialno varstvo
Vprašanja in pobude mestnih svetnikov, političnih strank in Odbora za zdravstvo in socialno varstvo
so bila v okviru možnostih prerazporejanja sredstev v celotnem proračunu, upoštevana.
Vsem navedenim je skupna ugotovitev, da je finančni obseg dejavnosti na področju socialnega
varstva v primerjavi z že doseženo kvaliteto in pričakovano slabšo situacijo v mestu, prenizek, da
nižanje skupnega obsega sredstev v tolikšni meri, ni sprejemljivo.
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Na področju zdravstvenega varstva pa niso vključena sredstva za sofinanciranje avtobusa za potrebe
krvodajalstva in ne investicija za zagotovitev nadomestnih prostorov za fizioterapijo Zdravstvenega
doma dr. Adolfa Drolca.
Načelno v Mestni upravi podpiramo splošno ugotovitev v izraženih mnenjih in stališčih.
Za izpostavljene postavke na področju socialnega varstva smo v okviru Mestne uprave zagotovili
naslednje spremembe.
Področje socialnega varstva po proračunskih postavkah:
311005 družinski pomočnik 352.685 (povečano za 20.000; socialno varstvena pravica po zakonu)
120500 Center za pomoč na domu 851.750 (povečano za 100.000; javna služba)
220402 Zavetišče za brezdomce 80.125 (povečano za 10.000)
311101 Letovanje otrok iz soc.ogrož.družin 120.000 (dodano 6.950)
311102 Letovanje otrok z zdr.indikacijo 30.350 (dodano 3.050)
311104 Prehrana dojenčkov… 130.150 (znižano za 5.000)
311106 Javna kuhinja 305.000 (povišano za 5.000)
311112 Dnevni center Zdrava pot 30.000 (povišano za 5.000)
220401 Varna hiša 42.800 (povišano za 2.000)
220409 Materinski dom 35.150 (povišano za 2.000)
220500 Socialno humanitarni program 145.150 (povišano za 30.000)
220501 Rdeči križ 58.800 (povišano za 1.000)
220503 Nadškofijska Karitas 49.200 (povišano za 5.000)
in nova proračunska postavka v sklopu 20049006 socialno varstvo drugih ranljivih skupin
220504 programi za starejše-DCA 20.000
Za izpostavljeno postavko na področju zdravstvenega varstva - 107000 investicije in investicijsko
vzdrževanje objektov na področju zdravstva, se zagotovi naslednji obseg sredstev:
Odločitev o investiciji v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca za zagotovitev nadomestnih prostorov za
fizioterapijo je bila v letu 2012 na MS sprejeta, zato predlagamo vključitev investicije (delež MOM
1.889.682 EUR), sredstva bodo razdeljena med leti 2013 in 2014. Za ta sredstva predlagamo kot vir,
najetje kredita. Prav tako se na tej proračunski postavki dodajo sredstva v predlagani višini 45.000
EUR za sofinanciranje avtobusa za potrebe krvodajalstva.
V NRP (načrtu razvojnih programov) predlagamo, da se v letih 2013 in 2014 izvede investicija za
zagotovitev nadomestnih prostorov za fizioterapijo. V letu 2015 se vključi investicija adaptacije in
rekonstrukcije kletne etaže centralnega Zdravstvenega doma za prostore centralne sterilizacije in
pralnice perila (DIIP sprejet na MS v letu 2011, delež MOM 315.231 EUR). V letu 2016 pa načrtujemo
reševanje problematike Zdravstvene postaje na Jezdarski ulici.

URAD ZA ŠPORT
Na osnovi 23. seje MS MOM, Odlok o proračunu MOM 2013, je bilo podano svetniško vprašanje ge.
Lidije Divjak Mirnik, v zvezi s podelitvijo Cizljeve nagrade na področju športa.
V letu 2013 je bila izvedena prireditev Športnik leta, na kateri so bila podeljena priznanja najboljšim
športnikom, ekipam in šolskim športnim društvom v letu 2012. Prav tako so bila podeljena Cizljeva
priznanja športnikom in športnim delavcem.
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V naslednjem letu bo podeljena Cizljeva nagrada, kot najvišja nagrada na področju športa, vendar še
mora biti na Mestnem svetu MOM sprejet odlok o Cizljevih nagradah.

SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE
Odgovor na vprašanje v zvezi s pobudo, ki jo je podal g. Danijel Blejc.
Na proračunskih postavkah informatike MOM je v letu 2013 načrtovanih 275.000 EUR za tekoče vzdrževanje, ki
zajema:
- Stroške tekočega vzdrževanje namenskih aplikacij:
o
MAOP
o
MANTO
o
ODOS
o
Piramida
- Stroške licenc vzdrževanja požarne pregrade
- Stroške tekočega vzdrževanje računalniškega sistema in opreme delovnih mest uporabnikov
- Stroške vzdrževanja spletnih kamer mesta
- Stroške vzdrževanja javnega brezžičnega internetnega omrežja
- Stroške internetnih povezav
- Stroške stacionarne telefonije
- Stroške mobilne telefonije
- Stroške vzdrževanja tiskalnikov in druge računalniške opreme
- Stroške investicijskega vzdrževanja strežnikov, diskovnih polj in druge opreme centralnega strežniškega
sistema
- ...
Za investicijsko vzdrževanje in investicije v računalniško tehnologijo ter telekomunikacije je načrtovanih 251.296
EUR, v kar je zajeto:
- nakup in vzdrževanje licenc programske opreme Microsoft
- nakup in vzdrževanje licenc programske opreme Oracle
- investicijsko vzdrževanja programskih produktov MAOP
- investicijsko vzdrževanje programske opreme Manto
- investicijsko vzdrževanje centralnega strežniškega prostora in celotnega računalniškega omrežja
vključno z delovnimi postajami uporabnikov
- investicijsko vzdrževanje stacionarnih telefonov
- investicijsko vzdrževanje mobilnih telefonov
- investicijsko vzdrževanje sistema za evidenco delovnega časa
- investicijsko vzdrževanje javnega brezžičnega interneta
- investicijsko vzdrževanje spletnih kamer mesta
- investicijsko vzdrževanje tiskalnikov in druge računalniške opreme
- investicijsko vzdrževanje strežnikov, diskovnih polj in druge opreme centralnega strežniškega sistema
- ...
Skupno za obe proračunski postavki (211816 in 910007) je v letu 2013 načrtovanih 526.296 EUR.
V obeh proračunskih postavkah so zajeti stroški za zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskega
sistema. Večjih investicij v letu 2013 glede na razpoložljiva sredstva, ni načrtovanih.
Posebne dolgoročne strategije razvoja informacijsko telekomunikacijske tehnologije MOM nima oblikovane.
Vsakoletno se določajo kratkoročni cilji za cel sekretariat, v okviru tudi tisti, ki se tičejo področja informatike
(cilji v letu 2013 do denimo: uvedba varnostnih politik za področje IS MOM, uvedba aplikacije ODOS na MIRM,
selitev obstoječe strežniške opreme v nove strežniške prostore...).
Generalno služba informatike stremi k racionalizaciji stroškov, kar se odraža v iz leta v leto nižjih odhodkih
potrebnih za nemoteno delovanje informacijskega sistema.
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Služba informatike sledi sodobnim praksam digitalizacije poslovnih procesov. V letu 2012 smo med drugim
uvedli brezpapirno poslovanje za področje vodenja odsotnosti, voznega parka in potnih nalogov. Iz uporabe
namiznih tiskalnikov smo prešli na uporabo centralnih tiskalnikov...

SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE
Finančni načrt neposrednega PP Službe za zaščito in reševanje, predlagan v prvem branju je bil med
zainteresiranimi porabniki oz. izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči v MOM in vodstvom občine
ter urada za FI, ki je določal kvote predmet usklajevanja in je v celoti uravnotežen oz. za 1.167.255
višji od prvotno določene kvote za financiranje SZRON v letu 2013. Kljub temu je načrt varčno
načrtovan v kontekstu celotnega proračuna.
Obrazložitev PP:
1. 837001: Postavka je znižana na 40% lanskoletnih sredstev in bo namenjena letos le tistim
enotam, ki so imele operativne naloge reševanja v preteklih letih. ( Gorsko reševalna služba
in društvo reševalnih psov ). Z ostalimi društvi bo letos podpisana pogodba, ki bo zagotavljala
plačilo dejanskih materialnih stroškov v primeru aktiviranje enote društva. Ta sredstva se
zagotavljajo pri sredstvih proračunski rezerve.
2. 837002: Postavka je 80% planiranih sredstev za 2012. Razlika do dejanske porabe sredstev in
rebalansa postavke je pogojena s povečanjem postavke v letu 2012 zaradi poravnave obvez
do podjetja Telekom v zvezi z zakupom vodov za sirene v letih 1999-2004.
3. 164003: Postavka je načrtovana 90% lanskih in predlanskih sredstev.
4. 164004: Postavka je načrtovana 81% lanskih in predlanskih sredstev z upoštevanjem, da je v
letu 2012 knjižena višja postavka za nerealizirano obvezo v letu 2011 zaradi likvidnostnih
težav v 2011.
5. 164005: Investicija obnove je planirana v višini in skladno z INV. programom oz. sklepom, da
se obnova financira iz sredstev pridobljenih z odprodajo objekta IC Pekre. Za tretjo fazo
obnove preostane neporabljenih sredstev v načrtovanem obsegu.
6. 531001:Postavka načrtuje nekoliko manj sredstev, kot je to bilo načrtovano v letu 2012, saj
so zmanjšana za obseg interventnega zakon za javni sektor. Sredstva omogočajo izplačevanje
plač za vse poklicne delavce JZZPR in ne pogojujejo potrebo po zmanjšanju števila poklicnih
gasilcev, ki se ni spremenilo že od ustanovitve JZZPR 1995, čeprav določene strokovne
analize in elaborati zahtevajo povečanje poklicnih gasilcev. Zadeva je premaknjeno za »boljše
čase«.
7. 531002:Postavka je načrtovana 90% lanskih sredstev v kontekstu varčnega proračuna.
Sredstva zadostujejo za realizacijo vseh potrebnih nalog financiranja javne gasilske službe, ki
jo izvaja Gasilska zveza.
8. 531003:Postavka je načrtovana 98% lansko leto planiranih in realiziranih sredstev pred
rebalansom, ki je enkratno dodelil dodatna sredstva PGD Radvanje zaradi povečanih obvez
vodenja priprav v požarnem okolju in proslave visoke letnice ustanovitve ( 120 ).
9. 541004:Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih
sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v
skladu z zakonom.
Pobude za sofinanciranje programov veteranskih organizacij bomo upoštevali. Tudi ta kvota bo
varčevalno načrtovana. Sredstva bodo razdeljena z upoštevanjem pobud razdelitve po novem
delitvenem ključu.
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SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
Folko Puconja
»Najprej. Promet infrastruktura in komunikacije. Urejanje cestnega prometa TRAMOP tu so
predvidena sredstva v višini 349.000 od tega novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 120.000 in kar
219.321 za pisarniški material in storitve. Znesek se mi zdi nenormalno visok in tukaj ne vem, tudi iz
obrazložitve ni razvidno zakaj tolikšna sredstva za to proračunsko postavko.«
ODGOVOR:
TRAMOB
Projekt trajnostne mobilnosti je sofinanciran iz naslova usmeritve »Regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013 za obdobje 2010-2012. V letu 2013 je predviden zaključek projekta, ki vključuje
dokončanje preostalih treh faz, in sicer:
- Obnova in oprema prostorov za vzpostavitev centra za trajnostno mobilnost (predvidena
sredstva na kontu 4204);
- Promocija trajnostne mobilnosti – vzpostavitev alternativnih načinov mobilnosti in promocija
uporabe trajnostnih oblik prevoza na delo (predvidena sredstva na kontu 4208);
- Izdelava celovitega načrta trajnostne mobilnosti v mestu Maribor. Gre za pripravo strategije,
ki bo predstavljena tudi na mestnem svetu(predvidena sredstva na kontu 4208);
- Model spremljanja in vrednotenja kazalnikov(predvidena sredstva na kontu 4208).
Odhodki v višini 349.000 EUR so bili v predlog proračuna za leto 2013 vključeni v skladu s sklenjeno
sofinancersko pogodbo. V okviru projekta TRAMOB so prav tako predvideni tudi prihodki v skupni
višini 244.524 EUR. Višina realiziranih odhodkov bo odvisna od dosežene cene na podlagi uspešno
izpeljanih postopkih javnega naročanja in bo glede na realizacijo knjižena na ustrezne konte. Izvedba
vseh faz je pogoj za dokončanje projekta in črpanje sofinancerskih sredstev.
»Potem kultura, šport in nevladne organizacije. Lutkovno gledališče v minoritskem samostanu
izgradnja zunanjega avditorija imate za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 902.687, za študije
o izvedljivosti projektov projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring pa 314.000 evrov.
Jaz sem že mislim, da leto in pol nazaj predlagal, da pri tolikšnih stroških, ki jih da mestna občina za
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo itd, bi bilo smiselno ustanoviti lastno službo,
ki to dela za občino, kajti tukaj izgubljamo na sto tisoče evrov. In pa ta sredstva, ki so namenjena za
študije o izvedljivosti projektov se od posamezne proračunske postavke zelo razlikujejo. Bom povedal
primer. Minoritska cerkev imate novogradnje rekonstrukcije adaptacije vrednost je 142.000 evrov, za
študije pa imate namenjeno 487.000 €, to pomeni, če uporabim prispodobo kot da gre nekdo zidati
hišo, hiša stane 100.000, projektna dokumentacija pa stane trikrat več 300.000 €. Nenormalno visoki
stroški.«
ODGOVOR:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU –IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA
Projekt je sofinanciran iz naslova usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za
obdobje 2010-2012. V skladu s sofinancersko pogodbo so v letu 2013 predvidena sredstva v višini
1.216.791 EUR za dokončanje celotne investicije. Sredstva v višini 314.000 EUR predstavljajo lastni
delež Mestne občine Maribor, za preostali del v višini 902.687 EUR pa so predvideni prihodki iz
naslova sofinanciranja. V okviru planiranih sredstev na kontu 4208 v višini 314.000 EUR so zajeti
tehnično svetovanje in nadzor, izdelava projektne dokumentacije PID in projektantski nadzor,
arheološka izkopavanja, obveščanje javnosti ter del sredstev za dobavo in montažo opreme. V skladu
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s pripombo smo pri pripravi predloga proračuna 2013 za drugo branje, sredstva v višini 214.000 EUR
prerazporedili na ustreznejši konto 4202 - nakup opreme.
MINORITSKA CERKEV
Projekt je sofinanciran iz naslova usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za
obdobje 2010-2012. Kot je razvidno iz dinamike financiranja projekta v NRP, je predvidena izvedba v
letih 2013 in 2014. Planirani odhodki v letu 2013 so predvideni za izvedbo sanacije temeljev in
arheoloških raziskav ter konservatorskih del, v skladu z izdelanim konservatorskim načrtom ZVKDS.
Dela bodo potekala vzporedno. Na podlagi izvedbe arheoloških raziskav in konservatorskih del, bo
pripravljena podlaga za dokončanje PZI projektne dokumentacije in pripravo razpisa za preostala GOI
dela, ki se bodo izvajala v letih 2013 in 2014. Odhodki na kontu 4208 se tako nanašajo predvsem na
izvajanje arheoloških in konservatorskih del, del sredstev na tem kontu pa je predviden za
dokončanje projektne dokumentacije in izvajanje tehničnega in projektantskega nadzora v času do
zaključka investicije.
»In še zadnje. Obnova minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča. Imate pod
proračunsko postavko tekoče vzdrževanje 28.940 €, ampak zanimivo, pri obrazložitvi pa piše Sredstva
v višini 28.940 € so namenjena za odpravo napak na objektu v garancijski dobi. Sprašujem se, kako je
možno ta sredstva nameniti, če boste uveljavljali garancijo za nepravilno oz. malomarno izvršena
dela. Zakaj 28.940 €, če je garancija jo mora izvajalec opraviti zastonj v garancijskem roku, verjetno
imate tako v pogodbi zapisano.«
ODGOVOR:
OBNOVA MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA
V okviru projekta je bila v letu 2011 unovčena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
iz naslova izvedbe GOI del v skupni višini 105.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo
ugotovljenih napak v času garancijske dobe. V letu 2013 je planiran preostanek neizkoriščenih
sredstev iz naslova unovčene bančne garancije v višini 28.940 EUR, ki je predviden za plačilo
izvedenih sanacij konec leta 2012 in odpravo napak, ki bodo ugotovljene v času obratovanja oz.
uporabe objekta.
Rok PEČE
»Dalje, omenil sem že, nedolgo nazaj, pravzaprav smo postali mesto po meri invalidov, sedaj pa na
postavkah invalidi in slepi zmanjšujemo za 140 tisoč €. Lepo vas prosim, takrat smo se trkali, tudi jaz
sem se trkal po prsih, koliko smo za to skupino ljudi naredili, sedaj pa zmanjšujemo sredstva. Tudi
mene so zmotili ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu.«
ODGOVOR:
INVALIDI IN SLEPI
Projekt je sofinanciran iz naslova usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za
obdobje 2010-2012. Projekt se je pričel izvajati junija 2010 in se bo v skladu s sofinancersko pogodbo
zaključil v letu 2013. V preteklih letih so bile na območju mestnega jedra urejene poti in opremljene
lokacije s taktilnimi oznakami za boljšo prehodnost poti za slepe in slabovidne. V skladu z
investicijskim programom so sredstva v letu 2013 predvidena za izdelavo taktilnih zemljevidov,
izdelavo priročnika, izobraževanje slepih in slabovidnih ter diseminacijo projekta. Z načrtovanimi
sredstvi je predvidena izvedba vseh navedenih aktivnosti za uspešen zaključek projekta.
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Foko Puconja
»Pri Pekarna Lubadar imate letos za študije o izvedljivosti projektov namenjenih 50 tisoč €. Lani je
bilo namenjenih 24.501 € ampak je bila lani novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija predvideno nič
in pa letos tudi nič. To pomeni nimamo novogradnje rekonstrukcije adaptacije nič, samo za študije o
izvedljivosti projektov pa namenjamo 74.000 € .«
ODGOVOR:
Na KC Pekarni Hladilnica in Lubadar so v okviru omejenih finančnih sredstev predvideni odhodki za
pričetek postopka javnega naročila GOI del oz. za vračilo v preteklih letih že prejetih sofinancerskih
sredstev, v kolikor se investiciji ne bosta izvajali.
Jelka Kolmanič (posredovana tabela)
V okviru tabele predlogov za vnos postavk DeSUS, lahko z notranjo prerazporeditvijo v okviru
postavk Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne zagotovimo dodatnih 7.000
EUR na postavki 103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej iz postavke 103413
Piramida.
S predlogom znižanja postavk 103403 in 103404 se ne moremo strinjati, saj imamo za izvedbo
navedenih projektov sklenjeni sofinancerski pogodbi z MGRT. Poleg tega so na projektih že sklenjene
projektantske pogodbe in pogodba za izvedbo, saj je predvidena izvedba GOI del v letih 2013 in
2014.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIŠKIH SKUPIN
Predlogi Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1. V okviru predloga za novogradnjo prostorov za Službo fizikalne in rehabilitacijske medicine je
kot vir financiranja navedena prerazporeditev iz postavke 103404 Minoritska cerkev in
103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija, v
skupnem znesku 620.000 EUR.
S predlogom znižanja postavk 103403 in 103404 se ne moremo strinjati, saj imamo za
izvedbo navedenih projektov sklenjeni sofinancerski pogodbi z MGRT. Poleg tega so na
projektih že sklenjene projektantske pogodbe in pogodba za izvedbo, saj je predvidena
izvedba GOI del v letih 2013 in 2014.
Minoritska cerkev
Izvedba investicije v Minoritsko cerkev je predvidena v letih 2013 in 2014. Planirani odhodki
v letu 2013 so predvideni za izvedbo sanacije temeljev in arheoloških raziskav ter
konservatorskih del, v skladu z izdelanim konservatorskim načrtom ZVKDS. Dela bodo
potekala vzporedno. Na podlagi izvedbe arheoloških raziskav in konservatorskih del, bo
pripravljena podlaga za dokončanje PZI projektne dokumentacije, za kar imamo že sklenjeno
pogodbo ter izvedbo razpisa za preostala GOI dela, ki se bodo izvajala v letih 2013 in 2014.
Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija
V skladu s sofinancersko pogodbo so v letu 2013 predvidena sredstva v višini 1.216.791 EUR
za dokončanje celotne investicije. Sredstva v višini 314.000 EUR predstavljajo lastni delež
Mestne občine Maribor, za preostali del v višini 902.687 EUR pa so predvideni prihodki iz
naslova sofinanciranja. Planirana sredstva bodo namenjena za izvajanje tehničnega nadzora,
izdelavo projektne dokumentacije PID in projektantskega nadzora, arheoloških izkopavanj in

16

GOI del, za katere imamo že sklenjene pogodbe. Z dobavo in montažo opreme se projekt v
letu 2013 zaključi.
2. V okviru predloga za izvedbo dnevnega centra aktivnosti za starejše (TOTI DCA) je bila
predlagana prerazporeditev iz postavk 103512 Hladilnica in 103513 Lubadar ter 103510 KC
Pekarna.
Na KC Pekarni Hladilnica in Lubadar so v okviru omejenih finančnih sredstev predvideni
odhodki za pričetek postopka javnega naročila GOI del oz. za vračilo v preteklih letih že
prejetih sofinancerskih sredstev, v kolikor se investiciji ne bosta izvajali. Na postavki KC
Pekarna pa so sredstva namenjena za poplačilo že sprejetih obveznosti. Glede na zgoraj
navedene razloge, prerazporeditev iz teh postavk ni možna.
Del sredstev za to področje bo zagotovljen v okviru PU Urada za vzgojo in izobraževanje,
zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.
g. Alojz KRIŽMAN
V okviru postavke Športni objekti so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za
obnovo Dvorane Tabor in Ledne dvorane ter za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za obnovo stare tribune v Ljudskem vrtu.

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR
Mestni svetnik mag. Zdravko Luketič predlaga ohranjanje števila brezplačnih avtobusnih vozovnic
za starejše občane, ohranjanje nivoja rednega vzdrževanja cest in ureditev kanalizacije v Sp.
Limbušu in Damiševem naselju.
Sektor za komunalo in promet je pri pripravi predloga proračuna za leto 2013 moral izhajati iz
osnovne predpostavke da so sredstva omejena oz. da je dana kvota za vsa delovna področja sektorja
premajhna. Tako je bilo potrebno denar razdeliti na vse postavke, seveda prednostno na zakonsko
prevzete obveznosti, šele nato pa na občinsko prevzete obveznosti. Avtobusne karte za starejše
občane niso zakonska obveza, ampak je to obveza MOM, za katero je sklep sprejel Mestni svet v eni
izmed prejšnjih sestav. Znesek za subvencioniranje avtobusnega prevoza ni dovolj visok, da bi lahko
pokrili vse obveznosti (subvencijo) za izvajanje obvezne gospodarske službe in za plačilo sodno
določenih obveznosti do nekdanjega koncesionarja. Ker pa takšna pomoč (brezplačne vožnje)
starejšim občanom pomeni edino mobilnost v mestu, je zato nujna in potrebna. Ker bi glede na
primanjkljaj sredstev, denarja za pokrivanje plačila vseh kart za starejše občane zmanjkalo že v
polovici leta 2013, smo predlagali, da se število brezplačnih voženj omeji na 10 in s tem omogoči
osnovna mobilnost starejšim občanom skozi vse leto 2013. Predlog je primer tudi zaradi tega, ker po
novem ena vožnja ne pomeni samo en vstop na avtobus, ampak vožnja v časovnem intervalu ene
ure v eno smer.
Kar se tiče rednega vzdrževanja cest, je sredstev v predlogu proračuna za leto 2013 premalo in tega
se zaveda tudi mestna uprava, vendar ker so sredstva omejena, smo pri predlogu proračuna za 2013
zmanjšali postavke za 15%, ker je to bila edina možnost in rešitev, da smo lahko zaprli proračun za
leto 2013 v okviru naših postavk.
V proračunu 2013 je za kanalizacijo v Limbušu planirano 80.000 EUR. Tudi mi na sektorju si želimo,
da bi bilo denarja več, tako pa je kvota za kanalizacijo omejena in smo jo razporediti po vseh MČ in
KS po predlogih MČ-ev in KS-ov, po usklajevanju z vsemi podjetji, ki širijo svojo infrastrukturo
(plinovod, vodovod, toplovod, ceste,…).
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Mestni svetnik Rok Peče je ocenil, da je znižanje sredstev na rednem vzdrževanju neprimerno in
sprašuje, kako se bo investiralo v infrastrukturo avtobusnega prometa, kaj se bo dogajalo na
področju gospodarjenja z odpadki ter zakaj povečujemo praznično urejanje mesta. Mestni svetnik
sprašuje tudi zakaj namenjamo to subvencijo privatnemu podjetju zasebniku.
Sektor za komunalo in promet se s tem strinja, saj je vzdrževanje cest zakonska obveza in je
neizvajanje pravočasnega rednega vzdrževanja nevarno za občane in hkrati velika odgovornost za
koncesionarja, ki je tudi kazensko odgovoren za prometne nesreče, ki so posledica nevzdrževanih
cest. Vendar tudi na tem mestu dajemo odgovor, da so sredstva, ki smo jih imeli na voljo pri pripravi
proračuna omejena in smo pri predlogu proračuna za 2013 zmanjšali postavke za 15%, ker je to bila
edina možnost in rešitev, da smo lahko zaprli proračun za leto 2013 v okviru naših postavk. Žal bomo
morali v letu 2013 skupaj z koncesionarjem skrbno pripravljati tedenske plane rednega vzdrževanja
in izvajati samo tiste aktivnosti, ki ohranjajo varnost na cestah ter na minimum zmanjšati aktivnosti,
ki ohranjajo lep videz občinskih cest in javnih površin. V pomoč nam bo nov Odlok o občinskih
cestah, ki na novo postavlja bolj stroge pogoje za posege v javne površine. Tako morajo investitorji
pri prekopih novih pločnikov vzpostaviti prvotno stanje, torej preplastitev celotne širine ali napeljati
infrastrukturo s podkopavanjem. Seveda bomo pozvali inšpektorje in pregledniško službo
koncesionarja, da še bolj dosledno izvajajo svoje pristojne naloge in s tem pravočasno odkrijejo
kršitelje ob posegih v občinske ceste. Pri izdaji soglasij bomo podaljšali garancijski rok za morebitne
napake (posedke) in tako prisilili investitorje, da sami popravijo nekvaliteten poseg v cesto, na pa da
je to na plečih koncesionarja oz MOM , kot je to bilo v preteklosti. Tudi pri širjenju druge
infrastrukture (plinovodi, vodovodi, toplovodi, telekomunikacije) bomo zahtevali, da investitorji
prevzamejo večji delež preplastitve in ne samo tisti nujni del, ker takšni posegi samo pomenijo
zmanjšanje življenjske dobe ceste oz cestnega telesa in ni prav, da novo vzdrževanje plačuje MOM,
če pa je povzročitelj hitrejšega propada cest prav naknadni poseg v cestno telo.
Sredstva na postavki 152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa se namenijo za
nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega
prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za
nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno). Tako letos planiramo nakup novih
ekoloških avtobusov v višini 1.117.769 EUR, nabavo dinamičnih LED prikazovalnikov za avtobusna
postajališča v višini 100.000 EUR, nabavo ticketing sistema za nova vozila v višini 50.000 EUR in
naročilo študije prometa skupaj z novimi avtobusnimi linijami ter opremo za nadzor in načrtovanje
vseh sprememb v prometu, ki vplivajo na vožnjo avtobusov v višini 60.000 EUR. Pomembno je
opozoriti na dejstvo, da so sredstva v višini 1.327.769 EUR namenska sredstva (amortizacija) in se
lahko porabijo izključno za investicije v avtobusni promet in da se s tem veča premoženje MOM ter
da niso namenjena podjetju Marprom.
Kar se tiče novoletne krasitve v višini 210.000 EUR je del namenjen za vsako letne obveznosti pri
krasitvi. Torej tu ne gre samo za zamenjavo žarnic, ampak za vse stroške povezane ob novoletni
krasitvi. Skladiščenje, prevoz, delovna sila, prevozna sredstva z dvigali, menjava starih žarnic,
namestitev okraskov, smrek in ostale okrasitve. Stroški so ocenjeni 150.000 EUR, je pa pomembno
še to, da gre vsako leto še za prenos obveznosti iz prejšnjega proračunskega obdobja saj se okrasitev
postavlja v enem letu, umakne pa v naslednjem letu. Znesek 60.000 pa je bil v predlogu namenjen za
nakup nove opreme, vendar se strinjamo z mestnim svetnikom in smo ta konto zmanjšali za 50.000
EUR na 10.000 EUR. 50.000 EUR bomo prerazporedili na socialne aktivnosti, ki so v pristojnosti
MOM.
Sredstva na področju ravnanja z odpadki so namenjena izgradnji regijskega centra za gospodarjenje z
odpadki. Projekt CEROP (center za ravnanje z odpadki Podravja) je bil opredeljen v 2007 sprejetem
državnem operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih
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odpadkov za obdobje 2009-2013. Po tem programu je Mestna občina Maribor skupaj s še
devetnajstimi občinami Podravja in slovenskih goric bila nosilec regijskega sistema z 209.000
prebivalci, ki je temeljil na termični obdelavi odpadkov v Mariboru in obdelavi bioloških odpadkov
ter končnem odlagališču v Ormožu. Cilj državnega programa je bil zagotavljanje pokritja celotnega
teritorija države z regijskimi centri ter zagotavljanje potrebne kritične mase odpadkov za optimiranje
predelovalnih in odstranjevalnih zmogljivosti in s tem cene ravnaj na enoto.
Pri pripravi proračuna za leto 2013 je prišlo pri planiranju postavke »512300 Subvencioniranje
mestnega avtobusnega prometa« in razdelitvi predvidenih sredstev po posameznih 4 in 6 mestnih
kontih do napake, saj se ni upoštevala sprememba oblike organiziranosti podjetja Marprom in je
subvencija planirana na kontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki je bila
planirana v začetku leta 2012 in na kateri je tudi bila realizacija vse do spremembe organiziranosti
tega podjetja. Tako bo pri pripravi proračuna 2013 za drugo branje ta napaka popravljena, saj bi
pravilni konto moral bito 4100 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem
gospodarskih javnih služb.
Mestna svetnica mag. Liviana Borko predlaga realizacijo izgradnje pločnika na Kosarjevi ulici ob
hkratni ureditvi kanalizacije.
V planu kanalizacije za leto 2013 ni ureditve kanalizacije v Kosarjevi, kot tudi ne izgradnja pločnika.
Glede na podatke, Kosarjeva ulica ne izstopa po prometni ogroženosti kar se tiče prometnih nesreč
ali prekoračitvah hitrosti. V MOM imamo še nekaj vrtcev in osnovnih šol, ki so ob podobni prometni
infrastrukturi vendar z večjimi prometnimi obremenitvami in večjimi povprečnimi hitrostmi vozil v
tranzitu. Po našem mnenju so bolj problematične ceste po katerih hodijo v osnovno šolo otroci, ki
morajo sami poskrbeti za varnost, v vrtec pa hodijo malčki s starši, ki skrbijo za njihovo varnost.
Seveda se strinjamo z mestno svetnico, da je izgradnja pločnika nujna, vendar letos to ni prioriteta,
ker so sredstva omejena in razdeljena na vse KS in MČ enakomerno. V lanskem letu smo skupaj s
Fakulteto za gradbeništvo izdelali celostni načrt prometne ureditve kareja med Koroško, Kamniško,
Strossmayerjevo in Turnerjevo ulico. Ker je v tem predelu kjer je vrtec kar nekaj cest, po katerih
prihajajo malčki v vrtec, brez pločnikov, bi bila ureditev pločnika (kot je bilo planirano v letu 2012)
samo na eni cesti nesmiselna, saj ogroženost na ostalih cestah ne bi bila zato nič manjša, zato bi bilo
potrebno izgraditi pločnike na vseh cestah na tej lokaciji, kar pa žal ni izvedljivo. Rešitev, ki smo jo
našli je preureditev prometa v sistem enosmernih cest z zarisom kolesarskih in pešpoti, slepih ulic ter
uvedba cone 30. Edino takšna rešitev da primerno ureditev na celotnem področju in na vseh cestah,
ki so brez pločnika. Prvotno predlagana rešitev (pločnik na Kosarjevi) bi bila samo delna rešitev za
eno cesto. Predlog bomo letos posredovali MČ v potrditev in če bo sprejet ga lahko realiziramo ob
pogoju, da se nam ne zmanjša postavka za prometno signalizacijo.
Mestni svetnik Danijel Blejc je predlagal, da se investicije v obnovo voznega parka obravnavajo
širše skupaj z ostalimi podjetji in Energetsko agencijo za Podravje, da je potrebno več delati na
varovanju okolja in da je potrebno investirat v javno razsvetljavo oziroma v daljinski nadzor
razsvetljave in prenovo omrežja, kar bi zmanjšalo stroške vzdrževanja.
Sektor za komunalo in promet ima v letošnjem proračunu planirana sredstva za nakup novih, okolju
prijaznih avtobusov in pri pripravi razpisa sodelujemo z Energetsko agencijo za Podravje. Če bo
najbolj primerno vozilo na plinski pogon bomo seveda sodelovali tudi z Energetiko, ki že ima
predvidena sredstva za izgradnjo polnilne postaje. Prav tako se zavedamo problema onesnaženja
okolja in PM delcev, zato smo tudi uvedli Ekološko cono, prav tako smo v letu 2012 predlagali
uvedbo cone 30 v centru mesta, ki pa žal ni bila odobrena, zato upamo, da bo to odobreno letos.
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Kar se tiče javne razsvetljave, je znesek 1.500.000 EUR namenjen plačilu energije in je skoraj fiksen
glede na porabo oziroma število porabnikov, zato tega zneska ne smemo in ne moremo zmanjšat.
1.000.000 EUR je namenjen rednemu vzdrževanju javne razsvetljave, ki se izvaja po letnem planu, ki
ga pripravi koncesionar in se tedensko usklajuje na delovnih sestankih koncesionarja ter Sektorja za
komunalo in promet. V tem primeru ne gre samo za zamenjavo žarnic ampak vzdrževalna dela kot
so:
 Montaža, zamenjava in čiščenje svetilk
 Vzdrževanje kandelabrov
 Vzdrževanje kablovodov
 Vzdrževanje prižigališč
 Vodenje katastra in kontroling
 Gradbena dela
 Spremljanje porabe energije
Vsa vzdrževalna dela se delijo na naslednje elemente oz postopke:
• Demontaža in montaža svetilk
• Zamenjava prosojne zaščite (stekla) na kandelabru .
• Zamenjava sijalk na kandelabru
• Zamenjava predstikalne naprave (dušilke) na kandelabru
• Zamenjava varovalnega vložka in priključnega elementa na kandelabru
• Pregled svetilke brez zamenjave materiala
• Čiščenje optičnih elementov svetilke na kandelabru Zamenjava okova v sijalki višine Montaža
konzole za montažo svetilke v skladu z uredbo
• Vizualni pregled kandelabra pri stiku z neasfaltiranim terenom vključno z gradbenimi deli
• Pleskanje kandelabra, komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem s temeljno barvo in dvema
slojema finalnega emajla.
• Ravnanje poškodovanega kandelabra, čiščenje in oplesk poškodovanega dela.
• Odstranitev uničenega kandelabra in luči z odvozom na deponijo, ter postavitev novega
vroče cinkanega z novo lučjo, komplet z izvedbo temelja, priključitvijo na omrežje JR,
priključitev luči in internim ožičenjem
• Montaža temelja za kandelaber ter odvoz starega na deponijo
• Zamenjava kandelabra z premontažo opreme z odvozom starega na deponijo
• Skladiščenje temeljev, drogov in kandelabrov
• Montaža lesenega droga z betonskim podstavkom U-V z premontažo opreme in odstranitvijo
starega droga
• Montaža betonskega podstavka U-V z premontažo droga in opreme
• Montaža lesenega droga z betonskim podstavkom U-V
• Razna ključavnićarska dela na objektih JR (predelave, dodelave, ravnanja,…)
• Oštevilčenje kandelabra
• Popravilo poškodovanega kablovoda javne razsvetljave do 35mm2, z odstranitvijo
poškodovanega kabla, dvema samoskrčnima spojkama, izvedba mehanske zaščite
2
• Demontaža poškodovanega zračnega kabla SKS 2x16mm in ponovno napenjanje novega
kabla
• Montaža SKS kabla 2x16mm2 Al z pritrdilnim materialom
• Vgrajevanje valjanca Fe/Zn 25x4 mm
• Priključitev kabla v kandelabru z izvedbo kabelskih končnikov
• Izvedba odcepa ozemljitve s križno sponko in priključitev ozemljitve
• Izvedba mehanske zaščite za kabel za montažo na lesen drog
• Redni pregled omaric, očiščenje tujkov, ureditev oznak, preveritev kontaktov in obnova
priloženih enopolnih shem (vzdrževanje omrežja).
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Pregled omarice brez porabe materiala
Nastavitev fotocelice ali nastavitev stikalne ure
Zamenjava varovalnega vložka DO1
Zamenjava fotoreleja in nastavitev parametrov
Zamenjava kontaktorja Zamenjava stikalne ure DIGI
Vnos sprememb podatkov, ki imajo vpliv na kataster, analiza podatkov za potrebe RV
(ukinitev razsvetljavnega mesta, prižigališča, prestavitev voda, namestitev dodatne svetilke,
zamenjava svetilke)
Popis zemeljskih kablov za potrebe RV, izdajo pogojev, soglasij, … (izvedba v 6 letih)
Poseg v razsvetljavno mesto za zagotavljanje vzdrževanja (menjava varovalk v kandelabrih
Izvedba PZI in PID
Meritve svetlosti
Lociranje napake na kablovodih
Meritve galvanskih stikov ozemljitve in upornosti (Pravilnik o zahtevah za NN električne
inštalacije) – oporišče
Zavarovanje gradbišča na občinskih cestah
Stroški začasnih zapor pri zamenjavi rezervnih delov svetilk
Stroški vklopnih in izklopnih manipulacij Elektro Maribor
Stroški povečanja priključnih moči in stroški dokumentacij (EES, pogodba o priklučitvi,
pogodba o odjemu, kolovdacija,...)
Obrez in odvoz vejevja
Vzdrževanje daljinskega nadzornega sistema
Izvajanje nočne službe vzdrževanja (avtokošara vsak drugi teden)
Izvajanje dežurstva
Zakoličba vodov ostalih komunalij (catv,PTT, vodovod, plin,..)
Izkop in zasip 0,9x0,4m z utrjevanjem podlage, izvedbo peščene posteljice, odvozom
odvečnega materiala in ureditvijo površine v prvotno stanje

Vsa ta predvidena vzdrževalna dela bi v 100 % planu dosegla vrednost 1.500.000 EUR. Kar pomeni,
da vrednost postavke 1.000.000 EUR niti ne zagotavlja izvedbe polnega vzdrževanja in da bo
prerazporeditev 200.000 EUR na zimsko službo s te postavke še dodatno zmanjšala nujno
vzdrževalna dela, tako da ni mogoča še dodatna prerazporeditev na investicije v infrastrukturo javne
razsvetljave.
MOM je želela že v letu 2012 izvesti posodobitev svetilk in zamenjavo z energetsko varčnimi v LED
tehnologiji v vrednosti 1.500.000 EUR, kar bi bilo celo delno sofinancirano s strani države v višini
400.000 EUR, pa žal nismo imeli dovolj investicijskih sredstev, ki bi jih morali založit in enako je v letu
2013.
Mestni svetnik Donald Keranović je izpostavil problem radarjev, da vozniki ne vedo kje stojijo in da
gledajo na števec namesto na cesto in da se naj zagotovijo sredstva za boljšo označitev. Predlagal
je tudi, da se uredi prehod za pešce proti ledini.
Vse lokacije radarjev na občinskih in državnih cestah v MOM so znane, lokacije so objavljene na
spletnih straneh MOM in so bile posredovane medijem, pred vsakim merilnikom hitrosti stoji
prometni znak, ki je predpisan po Pravilniku o prometni signalizaciji, zato dodatna označitev ni
potrebna. Kakšna je omejitev na določeni cesti je določeno z zakonom in sicer, če se vozimo skozi
naselje je omejitev 50 km/h in se ne označuje z dodatnim znakom, ker to pomeni, da bi morali na
vsako cesto za vsakim križiščem postavit znak 50 km/h, kar bi bilo drago, nepotrebno in grdo. Zato je
pač to predpisano z zakonom in kdor ima vozniški izpit to mora vedeti. Postavitev znaka za omejitev
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50km/h pred samim radarjem pa tudi ni dovoljena, ker to potem voznikom daje informacijo, da je
omejitev za znakom 50 km/h. Kakšna pa je potem omejitev pred znakom? Več kot 50 km/h, manj kot
50 km/h ali 50 km/h in to bi povzročilo zmedo v prometu. Nalepke na drogu radarja so bila samo
začetna informacija ob uvedbi sistema, da smo zadovoljili občane, ker niso bili sigurni katera hitrost
se meri na določenih odsekih na državnih cestah, kjer se izmenjuje omejitev hitrosti 50 oz 70 km/h.
Vendar pred vsemi radarji na območju MOM, kjer hitrost na cesti ni omejena na zakonsko
predpisanih 50 km/h, že stoji prometni znak, ki voznike obvešča ali je tam hitrost 70km/h ali pa 30
km/h. Vseeno pa Sektor za komunalo in promet načrtuje izris znaka za omejitev hitrosti kar na
vozišče, kot to počnejo v nekaterih evropskih državah in kar smo že testirali pred Avtobusno postajo
(cona 30) in na Cankarjevi ulici (cona 30) in se je pokazalo za uspešno. Ali bomo tak uspeh dosegli
tudi pri radarjih bo pokazal čas, seveda pa je realizacija tudi odvisna od zagotovljenih sredstev za
vzdrževanje prometne signalizacije.
Zmanjšanje te postavke bi pomenilo, da bi vzdrževali in obnavljali samo obstoječo signalizacijo,
postavljali samo tisto, ki bi jo morali zaradi odločbe inšpektorjev ali policije, vse ostalo pa bi žal
morali zaustavit, ker gre za neke vrste nadstandard in ni zakonsko predpisano.
Sicer pa smo na Sektorju za komunalo in promet izvedli en preizkus na Meljski cesti, kjer je največ
prekoračitev hitrosti in to iz obeh smeri , torej iz mesta proti Melju in obratno. Dodatno smo v eni
smeri postavili elektronski znak »VI VOZITE«, ki voznike že pred radarjem opozarja na prekoračitev
hitrosti in tudi to ni pomagalo. Še vedno je na tem križišču največ prekoračitev in še vedno v obe
smeri v enakem razmerju. To enostavno pomeni, da vozimo prehitro, da ne gledamo prometne
signalizacije, da nam ni mar za ostale udeležence v prometu. Pomembno pa je to, da se nihče v
prometu ne sme izgovarjati, da ne zmore voziti, gledati ceste in hkrati nadzirati hitrosti. Takšen
voznik torej ni več zmožen varne vožnje in ga je potrebno umakniti iz prometa.
Kar se tiče predloga, da se uredi prehod za pešce na Ledino, Sektor za komunalo in promet podpira
takšen predlog in bomo to v letu 2013 realizirali ob pogoju, da bodo zagotovljeni vsi parametri, ki po
predpisih določajo pod kakšnimi pogoji je dovoljeno izrisati prehod za pešce na določenem odseku
ceste (primerna osvetljenost, varno vodenje pešcev do prehoda z obeh strani in podobno).
Mestni svetnik Stojan Auer je s področja komunale želel odgovore zakaj se zmanjšuje postavka za
redno vzdrževanje, tudi za zimsko vzdrževanje, ali se daje koncesionarju 1 milijon kar čez palec in
zakaj je bilo lani subvencioniranje žičnic v višini 940.000 EUR, letos pa 470.000 EUR, ko je to
dogovorjeno v pogodbenih določilih.
Odgovor na vprašanje zakaj se zmanjšujejo postavke za redno vzdrževanje za 15% je že podan v
odgovoru mestnemu svetniku Pečetu, se pa bo povečala postavka za zimsko vzdrževanje za 200.000
EUR, saj je to nujno ker vremenske razmere v letošnji zimi žal niso ugodne in bi znižanje postavke za
15% ogrozilo izvajanje te službe ter tako onemogočilo zagotavljanje varnosti v prometu.
Vse v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave pa je podano v odgovoru mestnemu svetniku Blejcu.
Razlika v višini postavk za subvencioniranje prevoza z žičnico je v dejstvu, da letos zagotavljamo
znesek, ki je določen v pogodbi, samo za leto 2013, lani pa smo planirali znesek za leto 2012 in 2011.
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PREDLOG LPR ZA ZMANJŠANJE POSTAVK 152016, 152017,511401,511402,512300
Zmanjšanje postavke za investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa
PP 152016
Obrazložitev zakaj to ne gre je v odgovoru mestnemu svetniku Pečetu.
Zmanjšanje postavke za prometno signalizacijo 511402
Prometna signalizacija in prometna oprema sta potrebni na cestah zaradi:
• določanja obnašanja udeležencev v prometu,
• za vodenje in odvijanje prometa in
• za obvestila o prostoru in iskanem cilju.
Prometna signalizacija predvsem dopolnjuje varovanje in vodenje prometa. Osnovna določila za
redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme so navedena v Pravilniku o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja. Prometna signalizacija in prometna
oprema javnih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste (Zakon o
cestah, Odlok o občinskih cestah), in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob
vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena. Z
globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ravna v nasprotju s
prejšnjim odstavkom, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja pa z globo 500 EUR.
Koncesionar vzdrževanja prometne signalizacije zato v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi vsako
leto pripravi izvedbeni program vzdrževanja prometne signalizacije, ki bazira tudi na dolgoletnih
izkušnjah glede:
• letno porabljenega materiala,
• povprečnega letnega števila odredb po postavitvi nove ali dodatne signalizacije s strani
policije ali prometnih inšpektorjev,
• potreb po spremembi signalizacije zaradi novogradenj,
• potreb po novi signalizaciji zaradi uničenja signalizacije v prometnih nesrečah,
• potreb po novi signalizaciji zaradi kraje ali vandalizma,
• potreb po novi signalizaciji zaradi sprememb zakonodaje,
• potreb po novi signalizaciji zaradi starosti znakov in vremenskih vplivov.
Dela rednega vzdrževanja prometne signalizacije tako zajemajo:
• vsakoletno zarisovanje talne prometne signalizacije,
• vsakoletna izvedba debeloslojne talne signalizacije (hitrostne ovire, šole, vrtci),
• brisanje talne signalizacije (sprememba prometnih režimov in ureditev),
• dobava in postavitev temeljev prometne signalizacije,
• dobava in montaža prometne signalizacije,
• dobava in montaža ogledal,
• čiščenje prometne signalizacije,
• postavitev ali zamenjava zapornih konfinov,
• postavitev ali zamenjava plastičnih smernikov,
• vzdrževanje vodilnih robnikov z markerji,
• postavitev in odstranitev delovnih zapor,
• postavitev varnostnih ograj.
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Vsa ta dela so v 100% planu ocenjena v višini 685.000 EUR, kar pomeni, da že obstoječa proračunska
postavka v višini 510.000 EUR ne omogoča izvajanja rednega vzdrževanja v zahtevani višini in da
bodo v letu 2013 potrebna tedenska usklajevanja in odločanje po prioritetah, kar pa je enako
nevarno kot je to v primeru zmanjšanja postavke za redno in zimsko vzdrževanje. Zato je takšna
pobuda popolno nasprotje temu, ko večina mestnih svetnikov ne odobrava zmanjševanja postavk za
redno vzdrževanje. V bistvu je redno vzdrževanje prometne signalizacije samo ena izmed nalog
rednega vzdrževanja občinskih cest in enako pomembna kot vse ostale naloge rednega vzdrževanja.
Zaradi opisanega Sektor za komunalo in promet ne podpira znižanja te postavke, saj to pomeni
povečanje nevarnosti v cestnem prometu in zaradi tega ne moremo prevzeti te odgovornosti.
Zmanjšanje postavke za prometno signalizacijo 511402
Razlogi zakaj to ni mogoče so enaki kot pri predlogu zmanjšanja postavke za prometno signalizacijo
Jelka Kolmanič (posredovana tabela)
V okviru tabele predlogov s strani DeSUS, proračunska postavka »Vzdrževanje javnih površin«. Te
postavke ne moremo znižati, ker je zakonsko obvezna in smo jo že pri načrtovanju znižali za 15 % ,
kar pomeni, da že sedaj ne bomo mogli izvajati vseh zakonskih obveznosti. Nekaj del pa tudi ne
smemo prenesti na javna dela, saj imamo za ta dela vzdrževanja javnih površin sklenjeno koncesijsko
pogodbo in bi bilo to v nasprotju z določili te pogodbe.
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