Odgovor na javno pismo koordinacije vstajniških skupin
Že v času volilne kampanje, kot tudi kasneje, po nastopu funkcije, sem si jasno postavil cilj
transparentnega delovanja in povrnitve zaupanja v ljudi. Za največji uspeh bi štel, da smo uspeli v
času mojega mandata ljudem vrniti upanje.
Pričakovanja meščanov, kot tudi vas, vstajnikov do mene in posledično do moje ekipe so velika
in jih tudi sprejemam, vendar je potrebno ob tem vedeti, da sem ujet med znane
ekonomskofiskalne parametre, ki jih določa proračun, zakonodaja, ki jo imamo v Republiki
Sloveniji in pristojnosti ter sestava mestnega sveta.
Kot sem uvodoma pojasnil, bistveno bolj drastičnih sprememb na področju alternativnega
delovanja občinske uprave, kot je bila uvedba Vstajniškega sosveta v tem mandatu zaradi
naštetih omejitev ni možno izvesti. Lep primer direktnega soodločanja državljanov se je pokazal
pri rekonstrukciji križišča (krožišča) na stičišču ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice, ki so
ga ljubkovalno poimenovali “Facebook krožišče”, čeprav je odločitev padla na javni tribuni, ki so
se je lahko udeležili vsi zainteresirani  tisti z dostopom do interneta in tisti brez. Dokaz
zavezanosti k reševanju morebitnih konfliktnih situacij z izvajanjem neposredne demokracije je
tudi sklic in izpeljava sicer nesklepčnega zbora občanov MČ Magdalena. Prepričan sem, da je to
ena izmed najboljših oblik neposredne demokracije, ki je že uzakonjena, pa je doslej še ni
uporabil nihče od mojih predhodnikov. Res je, da takšen način dela lahko predstavlja tudi
nevarnost, da padejo dobri projekti, vendar računam na resnost vseh Mariborčanov, ki se
zavedajo situacije, v kakršni je mesto in se bodo v večjem številu odzvali vabilu po aktivnem
soodločanju.
Tudi delovanje brez podžupanov kaže na neke vrste obliko alternativnega delovanja, saj tudi ni
bilo druge izbire, glede na nelegitimnost članov mestnega sveta. V kolikor imate še kakšno idejo,
ki bi jo lahko implementirali, predlagam, da se jo predstavi na vstajniškem sosvetu.
Za pripravo projektov “Banka prostovoljstva” in “Banka hrane” je bil na MOM zadolžen Gregor
Kosi. Sam z do sedaj opravljenim delom in dinamiko v zvezi s tema projektoma nisem
zadovoljen in kot posledica tega bo do konca leta objavljen javni poziv za pripravo elaboratov, pri
čemer bom pozoren, da bo v pozivu tudi zahteva po ustreznih referencah.
Pri sprejemu regionalnega razvojnega programa smo bili pod precejšnjim časovnim pritiskom,
saj so bili izjemno kratki roki, v katerih je bilo potrebno pripraviti dokumentacijo. Vaše pomisleke
pri sprejemanju strategije regionalnega razvojnega programa bom prenesel Mariborski razvojni
agenciji oz. direktorju mag. Božidarju Pučniku, ki je odgovoren za usklajevanje in pripravo tega
dokumenta. Zato ga bom tudi povabil na vstajniški sosvet, da te zadeve predstavi.
Revizijo izvaja notranja revizijska služba. Ta služba izvaja vse aktivnosti pospešeno, kolikor ji
kadrovske zmožnosti dopuščajo. Revizija se izvaja v skladu z letnim programom in na podlagi
najav in naročil. Te so bile izvedene za Zavod Maribor 2012  Evropska prestolnica kulture,
Evropska prestolnica mladih, Javni medobčinski stanovanjski sklad, trenutno pa se izvaja v zvezi
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s propadlim projektom MAKS, Umetnostno galerijo Maribor in vlogo projektne pisarne pri teh
projektih. V nadaljevanju bo revidirano celotno 6letno obdobje. Dosedanje izsledke revizij vam
lahko, v kolikor to želite, predstavimo na kateri od prihodnjih sej vstajniškega sosveta, skupaj z
dokumentacijo.

Preden vam konkretno odgovorim na zahteve, ki ste jih naslovili name oz. na moj klobuk, naj
pojasnim, da posamezne časovnice, ki izhajajo iz leteh, smatram kot instrukcijske roke, saj si
vsak določa prioritete skladno z informacijami, s katerimi razpolaga. Ko sem nastopil mandat,
sem na osnovi novih informacij spoznal, da je prioritetno potrebno posvetiti energijo v ustvarjanje
novih delovnih mest, ob hkratnem ohranjanju že obstoječih. Drugače se lahko še tako ukvarjamo
s socialnimi programi in prostovoljstvom, kar pa ne bo ustavilo padanja, ki ga v tem mestu
doživljamo. Lahko ga edino blažimo. Zato tudi toliko aktivnosti na področju iskanja mednarodnih
investitorjev, saj druge poti ni. Ob tem se ponovno potrjuje, da strankarska logika, kateri smo bili
priča prej in tudi sedaj, temelji na privoščljivosti neuspeha takšnim aktivnostim, namesto podpore
in spodbude.

O težavnosti vodenja, ki je konsistentno, priča tudi nekonsistentnost, ki izhaja iz vaših vprašanj,
ki ste jih naslovili name. Ni možno hkrati vztrajati na stališču, da se moji svetovalci ne smejo
vtikati v delovanje podjetij v delni ali v občinski lasti, obenem pa zahtevati pojasnila in ukrepe
mene kot župana v primeru imenovanja prokurista v hčerinskih podjetjih Farmadenta. Pristop, ki
ga bom zasledoval pri uveljavljanju lastniških pravic do občinskih podjetij temelji na nekaj
predpostavkah:
●
●
●

v nadzornih svetih bodo strokovnjaki iz večih področij brez konflikta interesov
uprave podjetij morajo vedno zasledovati javne koristi pred zasebnimi
storitve, ki jih podjetja nudijo, morajo biti kakovostne, uporabnikom prijazne in po
sprejemljivih cenah
● uprave občinskih podjetij morajo skrbeti za razvoj novih produktov in trženje leteh, ne
samo v mestu, temveč regionalno in globalno
● ustvarjeni dobiček, katerega vir ne smejo biti preplačane storitve Mariborčanov, se mora
vračati v mestni proračun

Kot župan se ne mislim vmešavati v poslovne odločitve in drugo tekoče delo v občinskih
podjetjih, v kolikor bodo člani nadzornih svetov in uprav tem ciljem sledili, kar bodo zelo jasno
pokazali rezultati. Tisti, ki teh rezultatov ne bodo dosegali ali teh zavez ne spoštovali, pa bodo
deležni vpletanja, navodil, klicev in pritiskov mojih svetovalcev in mene osebno. Ker se kot župan
mesta Maribora čutim odgovornega za lastništvo vseh Mariborčanov, ne bom stal križem rok, če
se bo tej lastnini povzročala škoda ali pa bodo rezultati preslabi.
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Očitki na račun mojega kadrovanja ne samo, da so neutemeljeni, temveč mejijo že na
politikantstvo. Večinoma so posledica političnega prerivanja pred prihodnjimi volitvami, delno pa
tudi osebne užaljenosti posameznikov. Potrebno je ločiti kadrovanje na uradniških mestih in v
kabinetu župana na zaupanje. Trenutno so v teku trije razpisi za najvišja uradniška mesta na treh
uradih, kar se vleče že od konca letošnjega julija in upam, da bodo v kratkem zaključeni. Pri
kabinetnih kadrovanjih zakonodaja uporablja termin “zaposlitve na zaupanje”, ki najbolj jasno
kaže razliko pri načinu izbire, času zaposlitve in namenu. Predstavljajte si, da bi postopek izbire
oseb, ki mi odpirajo pošto, urejajo moj urnik, nosijo kupe pomembnih dokumentov v podpis, trajal
4 ali 5 mesecev. Tudi moj nekdanji svetovalec Goran Rajić je razumel, da sestavljanja najožje
ekipe ne moreš opraviti preko javnih razpisov, saj je svoj prihod v mojo ekipo pogojeval z
zaposlitvijo Gregorja Kosija in premestitvijo Nataše Ogrizek, kar se mi je zdelo takrat in se mi zdi
še zdaj korektno in transparentno. Na vstajniškem sosvetu vam bom tudi pokazal, kakšno
količino dokumentov moram dnevno podpisati in da jih dejansko ni možno podrobno prebrati in
najti morebitne pasti v tekstu. Zato moraš osebam, ki ti to dokumentacijo prinesejo v podpis,
popolnoma zaupati. Kabinetne zaposlitve na zaupanje pomenijo tudi, da z izgubo zaupanja ali
zaključkom mandata prenehajo. Uradniške zaposlitve pa morajo biti imune na spremembo
oblasti in za njih velja kontinuiteta strokovnosti.

Tudi sam bi si želel, da bi bilo vso dokumentacijo, ki je po definiciji javnega značaja na MOM
možno digitalizirati in bi bila dostopna preko uporabnikom prijaznega informacijskega vmesnika,
vendar je to finančno, organizacijsko in strokovno v tem trenutku prevelik zalogaj, saj so prioritete
iz prej navedenih razlogov drugačne. Upam pa, da bo v doglednem času možno izvesti tudi to.
Prvi osnutek proračuna za leto 2014 vam bo posredovan približno 10. 12. 2013, tako da ga bomo
lahko obravnavali na vstajniškem sosvetu, katerega seja je predvidena v terminu pred prvim
branjem proračuna na mestnem svetu. Pričakujem plodno razpravo in čim bolj izdelane
predloge.

S pripravo prestrukturiranja delovanja uprave MOM in spremembami sistemizacije se je ukvarjal
moj nekdanji svetovalec Goran Rajić. Tudi tukaj nisem najbolj zadovoljen z dinamiko izvajanja
projekta, hkrati pa se je izkazalo, da bi prišlo tudi do konflikta interesov, saj ne bi bilo higienično,
da bi pripravljalec sprememb sistemizacije nato v imenu sindikata podajal mnenja na svoj
predlog. Prepričan sem, da bo delo na tem projektu kmalu pripravljeno do te mere, da vam ga
lahko predstavim na vstajniškem sosvetu.

Predlog kodeksa etičnega ravnanja, ki ga je poslalo odprto zavezništvo za Maribor je samo ena
izmed idej, ki smo jih prejeli, zato si bom prizadeval, da se pripravi v sodelovanju z vstajniškim
sosvetom kodeks etičnega ravnanja, ki bo posredovan mestnemu svetu v sprejem.
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Strinjali se boste, da je korektna obveščenost javnosti in ažurni servis medijem s strani službe
za odnose z javnostmi na občini pomemben. Ker pa se pojavljajo različne dezinformacije in
ugibanja, kako dejansko poteka delo, vam bo na vstajniškem sosvetu Taja Kordigel predstavila
svoj delovni dan in aktivnosti, ki jih izvaja njena služba. Prepričan sem, da boste po njeni
predstavitvi na to delo gledali povsem drugače. Ta služba je zelo obremenjujoča, stresna in nima
v celoti predvidljivega delovnega časa.
V prilogi vam je posredovana tudi daljša obrazložitev in demanti navedb, ki so se pojavile v
medijih, vezane na izvedbo plačil občine podjetju ZIM.

O oddaji javnega naročila za urejanje facebook profila MOM je bilo precej zapisanega, vendar so
dejstva jasna. Ni prišlo do nobenega nakazila, ker je ponudnik zaradi pritiskov sam odstopil od
pogodbe. Dokumentacija o izvedbi tega javnega naročila vam bo na voljo na vpogled na
vstajniškem sosvetu.

Kolikor je meni znano, nima ne občina, ne občinska podjetja sklenjene nobene pogodbe s Hišo
jezikov.
Napačne so informacije, da bi naj bil Igor Petelin zaposlen kot uradnik. Zaposlen je na
strokovnotehničnem delovnem mestu in sicer kot koordinator V v 22. plačilnem razredu za
koordiniranje in izvajanje enostavnejših nalog. Dokumentacija o njegovi zaposlitvi vam bo na voljo
na vpogled na vstajniškem sosvetu.
Umetnostna galerija
Za delovanje Umetnostne galerije Maribor se preverjajo možnosti ureditve prostorov na obstoječi
lokaciji. V skladu z dogovorom z uporabnikom je bil v oktobru na Mestni občini Maribor
organiziran sestanek, katerega so se udeležili predstavniki uporabnika, štirje predstavniki Mestne
občine Maribor, predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Sveta zavoda. Na podlagi
programskih izhodišč uporabnika in izdelanega konservatorskega programa bodo preverjene
možnosti ureditve prostorov za delovanje Umetnostne galerije Maribor.

Obnova Mariborske knjižnice
Upravna enota Maribor še ni izdala gradbenega dovoljenja za II. fazo obnove Mariborske
knjižnice. Z obnovo knjižnice bo mogoče pričeti po zagotovitvi ustreznih finančnih virov
financiranja v proračunu MOM. Projekt je vključen v nacionalni program obnove kulturne
infrastrukture za leto 20132016 Ministrstva za kulturo, iz naslova katerega Mestna občina
Maribor pričakuje sofinanciranje iz državnega proračuna in evropskih sredstev nove finančne
perspektive. Začetek izvedbe investicije je odvisen od zagotovitve ustreznih finančnih virov in
uspešno zaključene izvedbe postopka javnega naročila.
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Financiranje volilne kampanje
O financiranju moje volilne kampanje je bilo povedanega že veliko, zato bom tokrat še zadnjič
pojasnil vse v zvezi s tem. Celotna kampanja je stala 15.155 evrov. Poravnali smo vse stroške
kampanje, tako da nikomur ne dolgujemo ničesar.
Skupno število donatorjev je bilo 26, od tega 19 gospodarskih družb in 7 posameznikov oz.
samostojnih podjetnikov. Doniralo ni nobeno občinsko podjetje, niti podjetje, ki bi bilo v delni ali
posredni lastni MOM. Prav tako ni doniralo nobeno podjetje, ki bi bilo v delni ali posredni lasti
države.
Kot sem obljubil, je vodja kampanje pozval vse donatorje k podaji soglasja za njihovo razkritje.
Do sedaj je prejel odgovore treh donatorjev in sicer: BV Lončar d.o.o. (200 eur), Erna Dokl (20
eur) in podjetje, ki ne želi biti javno imenovano (1000 eur), a je pripravljeno, da se jih imenuje na
vstajniškem sosvetu. Poleg tega z javno objavo soglaša tudi vodja kampanje osebno (1600 eur),
ki je prav tako doniral. V kolikor bomo prejeli še dodatna soglasja, vas bomo o tem obvestili.
Kot ste verjetno opazili, vlagam maksimalne napore za pridobitev novih investicij, ki bodo mestu
prinesla delovna mesta. Zastavljene administrativne projekte, ki potekajo na občini spremljam in
se verjetno skupaj z vami čudim nad trajanjem določenih postopkov, zato vse, ki na teh projektih
delujejo, vzpodbujam k njihovim čimprejšnjim zaključkom. Upam, da ste z odgovorom zadovoljni
in da bomo na vstajniškem sosvetu (kjer bo na voljo tudi dokumentacija) v dialogu pojasnili še
vse ostale morebitne podrobnosti, ki vas zanimajo.

Lepo vas pozdravljam,

Andrej Fištravec,
župan Mestne občine Maribor
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