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1. seja VS, 24. 9. 2013  

sklep vsebina realiziran Opomba 
1.3.  Vstajniški sosvet je odločno proti imenovanju g. 

Janeza Ujčiča, kot nadomestnega člana sveta zavoda 
KPC Narodni dom. 

Da Župan je na seji Mestnega sveta podal pomisleke VS glede imenovanja, 
MS ga je bil kljub temu imenoval. 

1.4. Občinska uprava projekt izgradnje novega doma MČ 

KOROŠKA VRATA ponovno prouči,  in izvede javno 

razpravo o utemeljenosti tega projekta v MČ, ter da 

se do izvedbe te javne razprave ustavi rušenje oz. se 

ustavijo postopki javnega naročanja za vse izvedbe 

del. 

Ne Projekt je bil sprejet na Mestnem svetu in le Mestni svet ga lahko 
prekliče. Druga možnost je, da župan skliče zbor krajanov.  
 
Spremembo sklepa o gradnji novega objekta lahko zahteva župan ali 
svetnik v MS MOM - zahtevano spremembo je potrebno argumentirati 
 

1.5. Debirokratizacija postopkov uveljavljanja socialnih 
pravic.  
 
G. Raič / MOM se zaveže, da bo pripravil strokovno 
podlago za debirokratizacijo postopkov 
uveljavljanja socialnih pravic. 

 
 

Ne 

MOM v glavnem samo financira socialne pravice, o njih odloča CSD. Edina 
pravica, o kateri odloča je enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka. 
Postopek je preprost. 
 

1.6. Pripravi se predlog zakonodajalcu za uvedbo 
delavske izvršbe. 

Ne Župan odgovori da občina nima kompetentnih kadrov za  izvršitev 
sklepa. Predlaga, da se VS poveže s sindikati. 

1.7. Pri pripravi Proračuna MOM za leto 2014 se 
predvidijo razpisi za socialne projekte. 

Da 
 
 
 

Sredstva za socialne projekte so v proračunu predvidena pod postavko 
220500  v višini 158.800 EUR, prav tako tudi pod postavkami banka 
hrane, banka prostovoljstva in letovanje otrok iz socialno ogroženih 
družin. Dobrodošli so predlogi. 

1.8. VS poziva NKBM, da iz stanovanj, ki so več kot 3 leta 
neprodana. Ustanovi sklad socialnih stanovanj. 

Ne 
 
 

Župan naj bi pozval NKBM, da ustanovi sklad socialnih stanovanj. 

1.9. MOM zagotovi pro bono pravno pomoč lastne 
pravne službe za ljudi v stiski, ki potrebujejo pravni 
nasvet. 

Ne 
 
 

Župan odgovori, da so pravniki na MOM preobremenjeni za dodatne 
zadolžitve. Brezplačno pravno pomoč nudi PIP, ki ga financira tudi MOM. 

1.10. VS poziva Marprom, da pripravi in poda vizijo 
razvoja Avtobusne postaje Maribor. 
 
 

Ne 
 
 
 

VS je želel pisno poročilo. Namesto tega so bili člani povabljeni na voden 
ogled postaje v delovnem času, česar se praktično nihče ni mogel udeležit 
in še vedno ne vemo kaj se planira z Avtobusno postajo Maribor.  
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Marprom se še enkrat pozove, da pošlje pisno vizijo 
razvoja Avtobusne postaje Maribor. 

Ne 
 

1.11. VS predlaga spremembo statuta MOM tako, da bi se 
število mestnih svetnikov znižalo na 36. 

Ne Sprememba statuta gre v javno obravnavo. Predlogi za javno obravnavo 
se pošljejo skupaj z zapisnikom 4. seje. Do dne 4.3. gradivo za sejo MS še 
ne vključuje tega predloga. 

1.12. Uvede se racionalnejša poraba za delovanje klubov 
svetnikov. 

Da 23.maja 2013 so se sredstva na člana kluba svetnikov zmanjšala iz 
187,78 na 150 € mesečno, 21. oktobra 2013 pa na 108 € mesečno.  

1.13. Omeji se število podžupanov. Ne Sprememba statuta gre v javno obravnavo. Predlogi za javno obravnavo 
se pošljejo skupaj z zapisnikom 4. seje. Do dne 4.3. gradivo za sejo MS še 
ne vključuje tega predloga. 

1.14. V javnih podjetjih, katerih lastnica je MOM, se 
imenuje en neodvisni nadzorniki. 

Ne Sprememba statuta gre v javno obravnavo. Predlogi za javno obravnavo 
se pošljejo skupaj z zapisnikom 4. seje. 
Do dne 4.3. gradivo za sejo MS še ne vključuje tega predloga. 

1.15. VS predlaga županu, da se izvede revizija 
poslovanja podjetja Energetika in revizija 
postopkov ustanovitve hčerinskih družb. 

Ne Služba za mestni svet posreduje pisni odgovor. Kdaj se je začela revizija, 
kdaj bo končana in kdo jo izvaja? 
Do dne 4.3. teh odgovorov VS ni prejel. 

1.16. MOM bo ponovno pozvala in opozorila svete KS in 
MČ, da morajo omogočiti uporabo prostorov 
civilnim iniciativam. 

Da Župan je poslal okrožnico MČ in KS. 

 

 

2. seja VS, 6. 11. 2013   

sklep vsebina Realiziran Opomba 
2.4. Sprejme se Poslovnik vstajniškega sosveta skupaj s 

posredovanimi spremembami 
 

Da Poslovnik je spremenjen. 

2.5 (1) Mestna občina Maribor pripravi program za 
pomoč socialnim podjetjem. 
 
 
 

(2) Občina podrobneje pripravi predstavitev načrta 
Irskega podjetja HMC GLOBAL. 

 

Ne 
 
 
 
 
 

Ne 

Čaka se na ministrstvo, da pripravi podzakonske akte na tem področju. 
Na MOM se pripravlja program za zagotavljanje pomoči socialnim 
podjetjem, v proračunu pa bo potrebno za to zagotoviti sredstva. 
 
 
Ponudba HMC GLOBAL ni več aktualna.  
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2.6 Ukrepi za Maribor v povezavi s proračunom MOM 
za leto 2014 

(1) Pri pripravi razvojnih programov Mestna občina 
Maribor izkoristi vse možne potenciale, ki jih 
ima na razpolago in v zvezi s tem obvešča 
zainteresirano javnost. 

(2) Na naslednjo sejo Vstajniškega sosveta se povabi 
skupino Razprimo krila in predstavnike 
Univerze v Mariboru, ki predstavijo svoj 

program. 

 
 

Ne 
 
 
 

Ne 
 

 
 
Ukrepe je nepopolno predstavila predstavnica MRA na 3. seji VS. VS je 
predal predstavnici pisna vprašanja na katere do 4.3. še ni odgovora. 
 
Skupina Razprimo krila ne obstaja več, Univerza v Mariboru pa je 
odstopila od moderiranja regionalnih razvojnih projektov. Predlogov za 
povabila drugih skupin na Vstajniški sosvet ni bilo. 

2.7 
 

Mestna občina Maribor se obveže, da posreduje 
članom vstajniškega sosveta vsaj povzetek 
proračuna 2014 v transparentni, razumljivi obliki, 
ki bo služil kot temelj obravnave na naslednji seji 
Vstajniškega sosveta. 

Da 
 

Ni 
zadostilo 
za namen 

Povzetek je bil posredovan na 4. seji VS, kar je prepozno. 
 
Podan povzetek proračuna ne pojasnjuje in opisuje, podan je bil le 
številčni sumarni povzetek na ½ A4 formata, praktično kopiran iz javno 
dostopne verzije proračuna. 

2.8 
 

Predlog sprememb pravilnika o postopkih ravnanja 
s stvarnim premoženjem MOM v upravljanju MČ in 
KS 
 
 

Da Pravilnik je spremenjen. 

 POBUDE VSTAJNIKOV   
 Predlogi za dnevni red naj bodo posredovani skupaj 

s pisno argumentacijo in predlogom sklepa točke, ki 
bo služil kot izhodišče za razpravo.  
 

Da Vstajniki so v prihodnje dosledni pri pripravi predlogov. 

 G. Franc Jesenek daje pobudo, da se ponovno uredi 
odvoz smeti, kot je bilo to urejeno v času, ko je bil 
direktor Snage g. Ivan Hajnšek. 

Ne Župan odgovori naj G. Jesenek naj izpolni formalnosti (pisna vloga) z 
Nigrad-om. 

 Delovno srečanje samoorganizirane četrtne 
skupnosti Radvanje z županom na temo  problemi, 
ki so jih na dosedanjih zborih evidentirali kot 
ključne za razvoj Radvanja tudi v povezavi z 
razvojem turizma v mestu. G. župan obljubi 
koordinacijo termina in prosi za pisno 
posredovanje konkretnih tem o katerih želijo 
govoriti. 

Ne 
 
 
 
 
 
  

Dokumentacija je bila predana. Župan do 4.3. 2014 še ni določil termina 
srečanja. 
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 G. Milan Sajko prosi za več informacij na temo 
projekta Europe for Citizens. G. župan pove, da 
bomo posredovali kontaktne podatke odgovornih 
oseb na MOM. 

Da Župan je posredoval ime odgovorne osebe. 

 Koordinacija vstajniških skupin prebere javno 
pismo županu, g. Andreju Fištravcu. Odgovore na 
vprašanja zapisana v javnem pismu pričakujejo 
najkasneje do konca meseca novembra 2013. 

Da 
 
 

Župan je odgovoril v roku. 

 

 

3. seja VS, 16. 12. 2013   

sklep Vsebina Realiziran Opomba 

3.1. Prejeta vprašanja (8) članov Vstajniškega sosveta se 
posredujejo direktorju MRA, ki v roku enega tedna 
nanje odgovori. Odgovori se posredujejo vsem 
članov vstajniškega sosveta. 

Ne Odgovori naj bi bili predstavljeni na 4. seji VS.  
 
Božidar Pučnik, direktor MRA kljub udeležbi na seji VS ni podal 
odgovorov na pisno zastavljena vprašanja, ki so bila predana 
predstavnici MRA na 3. seji VS; 

3.3. Županstvo poišče nekoga za strokovno podporo 
dela vstajniškega sosveta. 

Da 
 

Kljub temu, da je sosvet zahteval, da se najde nekoga iz občine je župan 
angažiral zunanjega sodelavca, ki se dodatno plačuje. 

3.4. Ga. Romana Rožman posreduje vse odgovore g. 
Daniela Sajka vsem vstajniškim skupinam. 

Da  

3.5. Vstajniški sosvet predlaga sklic javnega foruma na 
temo EPK po EPK. 

Ne Predviden datum je bil 8.2.2014. Ker je bil takrat kulturni praznik in 
zaradi obveznosti ne bodo mogli biti prisotni nekateri kulturni delavci  se 
naj bi javni forum prestavil. Nov datum še ni znan. 

3.7. Župan g. Andrej Fištravec bo predlagal umik parcele 
iz Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem - stavbna zemljišča MOM (navedena 
je pod zaporedno številko 967 tega Načrta), ker 
je funkcionalno zemljišče naselja 16 atrijskih hiš. 

Da  Parcela ni v naravi odmerjena, delno je skupna zelena površina, delno je 
dostopna cesta do garažnih boksov, delno je funkcionalno zemljišče 
enega objekta. Namen MOM je, da se parcela odmeri po dejanski rabi, da 
dobijo svoje parcelne številke. Lastnikom garažnih boksov bo ponujeno 
zemljišče v odkup. 

3.8. Povzetek proračuna 2014 se posreduje 
Vstajniškemu sosvetu. 
 
 

Da 
 

Ni 
zadostilo 
za namen 

Povzetek proračuna je bil na voljo vendar je gradivo preskopo za 
predviden namen javne obravnave. 
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 POBUDE VSTAJNIKOV   
 VS predlaga, da bi bilo v poslanem osnovnem 

konceptu proračuna razvidno koliko je povečan ali 
zmanjšan od prejšnjega leta. 

Da  V proračunu je indeks povečanja oz. zmanjšanja posameznih postavk 
glede na prejšnje leto. 

 V odhodkih za Mestni svet je predvidenih nekaj več 
kot 500.000,00€. Sosvet je obravnaval in dal 
predlog, da se financiranje klubov, poslancev 
oziroma Mestnih svetnikov zmanjša na minimum 
ali celo ukine. 

Ne Sredstva za mestni svet so se povečala za 16 %. Podano bo pojasnilo, 
zakaj povečanje. 

 Glede dela in poslovanja MČ bi predlagali, da bi 
nekdo nadzoroval ali ocenjeval njihovo delo, kajti 
nekatere MČ delajo po svoje. Skupina ljudi dela 
stvari po svoje in nimajo zveze z prebivalci. 
 
Služba za mestne četrti pripravi do naslednje seje 
poročilo o sestankih za vsako posamezno četrt in 
krajevno skupnost. Zapisnike je treba redno 
objavljati na spletni strani. 
 

 
 
 
 
 

Da 

Člani sveta MČ so voljeni. Zaznane nepravilnosti prijavite ge. Romani 
Rožman, na podlagi prijave pa bo ustrezno ukrepano.  
 
 
 
Iz poročila sestankov je ugotovljeno da več MČ in KS ni delovalo v okviru 
zakonskega minimuma in so izpolnjeni pogoji za razpustitev svetov.  

 OŠ Ludvika Pliberška – predvidena je dvo fazna 
energetska obnova šole. Menijo da je nesmiselno in 
predlagajo, da se presodi ta dvo fazni pristop in, da 
se zadeva izpelje v eni fazi. V ceni ni bistevene 
razlike. Nastali bodo veliki problem znotraj šole in 
okolici. Neracionalen bi bil takšen pristop, zato 
predlagajo, da se razmisli in najde rešitev eno 
faznega pristopa. Vemo, da je sofinanciranje s strani 
države in mislimo, da bi uspelo najt ustrezno 
rešitev. 

Da MOM razloži, da ne gre za dvofazno obnovo, temveč je že predvidena 
enofazna obnove, le da poteka na prehodu med dvema proračunskima 
obdobjema in je zato zavedena na dveh postavkah. 

 Problematika v MČ Nova vas – naj se Svet MČ Nova 
vas razreši, saj ne izpolnjuje svojih nalog, ki so jih z 
izvolitvijo sprejeli. 

V izv. Župan bo uvrstil na aprilsko sejo MS razrešitev MČ Nova vas, kar ne bo 
povzročilo dodatnih stroškov. Preveriti je še potrebno, ali je to pravno 
možno. 

 Stari Mariborski grad na Piramidi oziroma njegovi 
ostanki so bili skopani in odkriti. Potrebno jih je 
zaščitit zaradi prihajajoče zime. 

Da  MOM razloži, da so bili ostanki gradu že v letih 2012 in 2013 zaščiteni 
tako, da lahko kljubujejo vremenskim razmeram v skladu z zahtevami 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 


