
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI KANDIDATOV, KANDIDATK ZA 

ŽUPANA, ŽUPANJO MESTNE OBČINE MARIBOR 

 

Pred vami je dokument, ki združuje programe kandidatov, kandidatk za župana, županjo Mestne občine 
Maribor, ki jih je ekipa projekta #jezikzavolitve uspela najti na internetu. Pri branju programov smo bili 
posebej pozorni na področje mladih, ki smo ga pri kopiranju programov postavili na prvo mesto.  

Nekateri programi vključujejo tudi vizije, vrednote, slike, skice, zemljevide itd. Tega v ta dokument nismo 
kopirali, pri vsakem kandidatu, kandidatki pa smo dodali povezavo do programa. Programe smo navedli 
po abecednem vrstnem redu imen kandidatk, kandidatov.  

Na morebitne (slovnične, vsebinske) napake oz. pomanjkljivosti kopiranih besedil programov ekipa 
#jezikazavolitve nima vpliva. Upamo, da jih najdete čim manj :P    
 

 

          

#jezikzavolitve 

Maribor, 1. 11. 2018 

KOGA BRIGAJO MLADI?! 
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Aleksander Kamenik 

Programa nismo našli. O njegovih aktivnostih se lahko informirate na njegovem profilu: Aleksander 
Kamenik. 

 

Alenka Iskra (Maribor si želi) 

Na spletni strani Socialnih demokratov Maribor je zapisan nagovor kandidatke za županjo z naslovom 
Maribor si želi biti topel in varen dom za Mariborčanke in Mariborčane. V besedilu ne omenja mladih, 
navaja pa stališča na področjih, ki se navezujejo tudi na mlade ali pa bodo ukrepi vplivali tudi na življenja 
mladih (knjižnica, stanovanja za mlade, zaposlitve, turizem itd).  

Drage Mariborčanke in Mariborčani! 

Županja želim postati zato, ker bi rada, da bi Maribor napredoval. K sodelovanju nameravam pritegniti 
sposobne, neobremenjene in požrtvovalne ljudi. Želim si #mariborenakihmožnosti. Želim delovati 
povezovalno. To naše lepo mesto si delimo ljudje z različnimi pogledi in različnimi navadami ter prihajamo 
iz različnih socialnih okolij. Kadar imamo pozitiven odnos do soljudi in do okolja, v katerem bivamo, ni 
nobenega razloga, da se ne bi znali povezati. Želim si povezanega in enotnega Maribora. 

V naši mestni občini je treba storiti marsikaj in tako si, kot si želi vsak dober direktor za svoje podjetje, da 
bi cvetelo in prosperiralo, tudi jaz najprej kot Mariborčanka in šele nato kot kandidatka za županjo želim 
za svoje mesto le najboljše. 

V preverbo bom dala vse aktualne projekte in se na podlagi ugotovitev odločila za nadaljnje delo. Želim 
si Maribora, ki bo napreden. 

Rešitev problema Mariborske knjižnice bo zagotovo ena izmed mojih prioritet, saj je sedanje stanje več 
kot nevzdržno. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo si bom prizadevala poiskati vzdržen model 
financiranja obnove ali novogradnje Mariborske knjižnice. Želim si Maribora s knjižnico, ki si jo zasluži. 

Želim si učinkovito črpanje evropskih sredstev, za kar pa je treba imeti pripravljene projekte in odgovorne 
ljudi na ključnih delovnih mestih. Želim si Maribora, ki bo učinkovit  z izvedenimi projekti in vzdržnim 
finančnim stanjem. 

Maribor nima sprejetega Občinskega prostorskega načrta (OPN). Da bomo lahko učinkovito delali na 
področju rabe prostora za različne namene, si bom prizadevala, da bomo v sodelovanju s stroko OPN 
tudi dobili. Želim si Maribora, ki bo imel izdelano prostorsko strategijo. 

Pregledali bomo vse občinsko premoženje in na podlagi tega ugotovili, koliko je primernih zemljišč za 
stanovanjsko gradnjo ali za t. i. “greenfield” investicije, v nasprotnem primeru pa bomo pridobili 
primerna zemljišča, jih komunalno opremili ali ponudili opuščena mestna območja potencialnim 
investitorjem. Želim si Maribora, ki bo prijazen domačim in tujim investitorjem. 

Maribor potrebuje smelo, dolgoročno in uravnoteženo stanovanjsko politiko. Potrebe so po stanovanjih 
za mlade, po neprofitnih stanovanjih, varovanih stanovanjih za starejše in stanovanjih za trg. Želim si 
Maribora, ki bo nudil stanovanja po meri občank in občanov. 

https://www.facebook.com/aleksander.kamenik.10
https://www.facebook.com/aleksander.kamenik.10
http://www.sd-maribor.si/
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Turizem je za naše mesto pomembna panoga, saj s svojimi mnogoterimi učinki ustvarja mnoga nova 
delovna mesta. Prizadevala si bom za učinkovit Zavod za turizem in za povezovanje s sosednjimi 
občinami, saj turizem ne pozna občinskih meja. Preko mestnega podjetja Marprom si bom prizadevala 
za smiseln in uravnotežen razvoj turistične infrastrukture na Pohorju. Želim si Maribora, ki bo na 
turističnem zemljevidu prepoznavna destinacija. 

Imela bom posluh za probleme in pričakovanja občank in občanov. Na podlagi informacij iz lokalnih 
skupnosti si bom prizadevala za sanacijo cest in pločnikov, izgradnjo kolesarskih stez, igrišč in fitnesov na 
prostem, parkov za kužke in še veliko drugega. Želim si Maribora, ki bo najbolj prijazno mesto svojim 
občankam in občanom. 

Socialna stiska v Mariboru je velika, zato bom dala pri svojem delu poudarek sodelovanju z vladnimi in 
nevladnimi socialnimi organizacijami. 

Želim si Maribora, ki bo enak za vse. 

O aktivnostih kandidatke se lahko informirate tudi na družbenem profilu stranke: Socialni demokrati 
Maribor ali na profilu Maribor si želi, ki je namenjena razpravi o programu in usmeritvah, stališčih 
Socialnih demokratov Maribor. Profil Maribor si želi lahko razumemo kot programska izhodišča 
kandidatke, kjer imajo mladi svoj sklop (prepisano odspodaj):  

MARIBOR SI ŽELI MLADINO. 

Mlade bomo spodbujali pri samouresničevanju in jim pomagali do prvega stanovanja. Razvijali bomo 
mrežo mladinskih centrov in negovali mladinsko kulturo. Izdatno bomo krepili odpravljanje težav pri prvi 
zaposlitvi, stanovanjski problematiki in na področju zaposlovanja mladih, pri čemer bo naše izhodišče 
Lokalni program mladih. Z mladinskimi organizacijami in organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi, bomo 
vzpostavili strukturiran dialog. 

Na mlade se navezujejo tudi ukrepi v nekaterih ostalih sklopih. Preostalega programa ne kopiramo, saj 
je objavljen samo kot slika.  

 

Andrej Fištravec (Maribor gre naprej) 

Program, ki je razdeljen na različne sklope in je v celoti objavljen na spletni strani kandidata se naveže 
na mlade v večih sklopi (npr. gospodarski ukrepi, izobraževanje, šport…), mlade pa izpostavi tudi v 
samostojnem sklopu, kot smo kopirali odspodaj. Prav tako pa bodo ukrepi predlagani v ostalih sklopih 
vplivali tudi na življenja mladih v mestu. 

MLADI - Ključna področja oziroma ukrepi 

• Reorganizirali bomo Javni medobčinsko stanovanjski sklad v občinskega in tako 50 stanovanj 
namenili mladim družinam; sredstva, ki so namenjena vzdrževanju degradiranih stanovanj, se 
bodo po prodaji le-teh namenila za sanacijo in nakup opreme za stanovanja namenjena mladim 
družinam. 

• V skladu z izboljšanim financiranjem države skozi povprečnino bomo ekvivalentno povečali 
financiranje programov in dejavnosti v skladu z 2. Lokalnim programom mladih. 

• Oblikovali oz. podprli bomo oblike prostovoljstva, ki so mladim blizu in se osredotočajo v prvi 
vrsti na izboljšanje lokalnega okolja. 

https://www.facebook.com/sdmaribor/
https://www.facebook.com/sdmaribor/
https://www.facebook.com/mariborsizeli/
http://fistra.si/program-2018-2022/


   

 

KOGA BRIGAJO MLADI?! 

5       

• Pridobili bomo certifikat Evropske komisije »100% Youth City«. 

• Ob Kariernem sejmu bomo razvili še nove oblike podporne infrastrukture za kvalitetno 
zaposlovanje mladih. 

• Nadaljevali bomo z obnovo Kulturnega centra Pekarna po skupaj dogovorjenem modelu obnove 
s pomočjo sredstev investicijskega vzdrževanja. 

MLADI - Pozitivne posledice za občane 

Mladi v Mariboru bodo lahko koristili nove prve pozitivne učinke stanovanjske politike, ki bo služila 
predvsem mladim družinam. S financiranjem Kulturnega centra Pekarna bo izboljšan glavni mladinski 
center v mestu. S politiko prostovoljstva in aktivnosti zaposlovanja bodo mladi pridobili več možnosti za 
pridobitev prve zaposlitve. 

Ostala področja v programu so (povzetek): 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

• Prenovili bomo 50 kilometrov cest in ulic – podvojili bomo sredstva za prenovo ulic in cest v 
Mariboru in prenovili najslabše urejene ceste v mestu; 

• Upokojencem bomo omogočili brezplačne avtobusne prevoze – za upokojence nad 65 let bomo 
omogočili brezplačen prevoz v mestnem potniškem prometu; 

• Znižali bomo položnice za hišne odpadke – na podlagi izvedene investicije v Sortirnico bomo 
zagotovili nižje zneske na položnicah za hišne odpadke; 

• Izgradili bomo Južno obvoznico – skupaj z državo bomo izgradili Južno obvoznico in jo priključili 
na Tržaško cesto; 

• Dokončanje investicije t. i. Limbuške obvoznice – skupaj z državo bomo dokončali začet program 
investicije podaljšanje Ceste proletarskih brigad do Limbuša; 

• Dokončali bomo cestno-železniški podvoz na Ljubljanski ulici in v Ledini – dokončali bomo 
podvoz pod Ljubljansko ulico in začeli investicijo podvoza Ledina, ki bo povezal PC Tezno in 
skladiščno-trgovsko območje Razvanje; 

• Prenovili bomo kanalizacijsko omrežje – nadaljeval se bo investicijski program prenove 
kanalizacijskega sistema na mestih, kjer je preobremenjen ali zastarel; 

• Izgradili bomo vročevode, plinovode in vodovode – nadaljevali bomo načrtovane investicije 
vročevodov večstanovanjskih soseskah, plinovode pa predvsem v soseskah z individualnimi 
hišami; 

• Sprejeli bomo nov občinski prostorski načrt – po 20 letih bomo sprejeli nov prostorski načrt, ki 
bo omogočal razvoj mesta v prihodnje. 

GOSPODARSKI UKREPI 

• Spodbujali bomo start-up skupnosti in novonastala podjetja – subvencije za dodatne zaposlitve 
mikro podjetij, subvencije za nakup opreme malih in mikro podjetij; 
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• Izdelali bomo projekt tehnološkega centra kot poslovnega središča za mlade kreativne ljudi – 
novelacija projekta Tehnološki park, pridobiti evropska ali privatna sredstva za izgradnjo 
tehnološkega centra; 

• Financirali bomo Investicijsko pisarno za privabljanje tujih in domačih investitorjev - izdelava 
projektov javno-zasebnega partnerstva, ki spodbuja privabljanje zasebnega domačega in tujega 
kapitala v Maribor, pomoč malim in srednjim podjetjem pri izdelavi investicijske dokumentacije 
za privabljanje tujih investitorjev; 

• Zagnali bomo Letališče Maribor – podpora investitorju pri pridobivanju dovoljenj in 
dokumentacije za zagon letališča ter promocija Maribora kot primerne točke za pridobivanje 
investicij povezanih z letališčem; 

• Vzpostavili bomo novi Mednarodni poslovni center Maribor – priprava prostorske in 
investicijske dokumentacije ter urejanje zemljišč za zagon investicije; 

• Spodbujanje internacionalizacije srednjih in majhnih podjetij – subvencije za nastopanje malih 
in srednjih podjetij na tujih sejmih, formiranje sveta za internacionalizacijo (Mariborčani, ki 
imajo dobre poslovne in osebne povezave v posameznih tržiščih svoje izkušnje in znanja delijo 
z drugimi podjetniki v mestu). 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN MARIBORSKI OBČINSKI KONCERN 

• Redefinirali bomo poslanstvo in vizijo obstoja in delovanja občinskih podjetij kot izvajalcev GJS 
in dopolnili dejavnosti skupinsko in posamično za prihodnje načrtovano obdobje, kar bo 
preseglo zgolj zakonodajna določila Odloka; 

• Ustanovili bomo Mestni občinski koncern (MOK) – z jedrom javnih podjetij (nivojski pogodbeni 
koncern – prenos upravljavskih upravičenj); 

• Pripravili in izvajali bomo »hišna pravila upravljanja in transparentnosti v MOK« za javna podjetja 
in zavode v sinergiji s službami Mestne uprave Mestne občine Maribor; 

• Sprejeli bomo krovno strategijo razvoja in delovanja Mestne občine Maribor, kateri sledijo 
podrejene strategije. Ti dokumenti bodo operativni z jasno definiranimi cilji, načinom njihovega 
uresničevanja in odgovornostmi; 

• Uvedli bomo pristop k izbiri izvajalca za izvajanje posamične dejavnosti GJS, ki bo sistematičen 
in jasno opredeljen z upoštevanjem izhodišč za razvoj dejavnosti v okviru krožnega 
gospodarstva, pri čemer se bo sledilo osnovnemu principu 1 dejavnost = 1 izvajalec. 

KROŽNO GOSPODARSTVO 

• Uvedli bomo koncept Maribor – prvo krožno mesto v Sloveniji: 

o uvedba krožnega gospodarjenja na področju gradbenih, industrijskih in komunalnih 
odpadkov, odpadne vode, odvečne toplote, OVE in odgovorno upravljanje s prostorom 
ter človeškimi viri, 

o  krožno mesto vključuje načela krožnega gospodarstva v vseh svojih funkcijah, 
vzpostavlja urbani sistem, ki je po zasnovi regenerativen, dostopen in raznolik,  
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o cilj krožnega mesta mora biti odpraviti problem odpadkov, ohranjati vire na najvišjih 
možnih vrednostih in omogočati razvoj digitalnih tehnologij; 

• Uvedli bomo koncept Koncern Maribor – odgovorno upravljanje: 

o Mestna občina Maribor zasleduje princip 1 dejavnost = 1 izvajalec ter pri tem sledi 
načelu, da so skupne koristi pri izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb pred 
koristmi posamičnega izvajalca,  

o naloge posamičnega izvajalca naj bodo homogene oz. usklajene z njegovim 
poslanstvom in cilji poslovanja,  

o koncept zasleduje učinkovitejše in racionalnejše delovanje izvajalca gospodarske javne 
službe, kot je v trenutni obstoječi organiziranosti, pri tem pa je bistveno, da ni več 
konflikta interesov, kot se to dogaja danes; 

• Uvedli bomo koncept Maribor – mesto trajnostnega in regenerativnega bivanja: 

o model za vzpostavitev regenerativnih stanovanjskih skupnosti, sosesk in socialnih 
stanovanj, ki bi jih soustvarjali občina in njeni prebivalci; 

• Uvedli bomo koncept Maribor – stičišče krožnega gospodarstva za JV Evropo: 

o treba je pristopiti k ustanovitvi stičišča krožnega gospodarstva – HUB Krožnega 
gospodarstva za JV del Evrope, ki bi imel sedež v Sloveniji, predlagano mesto, ki bi tak 
HUB gostilo pa je Maribor – prvo krožno mesto v Sloveniji. 

TURIZEM 

• Uredili bomo mestno vinsko pot, izgradili Vinogradniški muzej, zagotovili ureditev Vinagove 
kleti; 

• Uredili bomo pravni status zemljišč, arheoloških izkopanin in poti na Piramido kot podaljšek 
Mestnega parka; 

• Na Piramidi bomo vzpostavili mestni vinograd in permanentno gostinsko ponudbo na vrhu griča; 

• Uredili bomo pešpot na levem in desnem bregu reke Drave od Mariborskega otoka do Melja; 

• Izvedli bomo investicijski ciklus na Mariborskem Pohorju, prenovili bomo del žičniških naprav in 
uredili širše območje Vzpenjače; 

• Prenovili bomo vse fasade v strogem mestnem jedru; 

• Športni turizem bomo umestili kot poglavitno panogo turizma; 

• Povečanje turističnih nočitev za enak odstotek kot v predhodnem štiriletnem obdobju, ko je bila 
rast 85 odstotna. 

UREDITEV MESTNEGA JEDRA 

• Sprejeli bomo Odlok o za obnovo fasad starega mestnega jedra in pričeli z urejanjem fasad iz 
Grajskega trga navzven; 
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• Uredili bomo nabrežje levega brega reke Drave na Lentu med Studenško brvjo in Vodnim 
stolpom; 

• Dokončali bomo obnovo minoritskega kompleksa (obnova Sodnega stolpa, izgradnja 
vinogradniškega muzeja); 

• Uredili bomo Glavni trg in Koroško cesto; 

• Uredili bomo Rotovški trg in energetsko sanirali pripadajoče objekte na trgu in mestno hišo 
Rotovž; 

• Sprejeli bomo Katalog urbane opreme; 

• Uredili bomo prečne pešpoti med Koroško cesto in Lentom; 

• Prodali bomo degradirana občinska stanovanja v centru mesta. 

FINANCE 

• Reorganizirali bomo mestno upravo s prestrukturiranjem posameznih funkcij uprave v smiselno 
zaokroženo celoto; 

• Vzpostavili bomo marketing ključnih mestnih blagovnih znamk, s ciljem čim večje 
prepoznavnosti mesta doma in v tujini; 

• Vzpostavili bomo Mariborski občinski koncern, kjer bomo združili vsa javna podjetja in zavode z 
močnim finančnim in organizacijskim potencialom; 

• Prenovili bomo Službo za razvojne projekte in investicije (Projektna pisarna) in uredi še bolj 
proaktivni pristop pri pridobivanju projektov, ki jih sofinancirajo zunanji deležniki (država in 
Evropska unija); 

• Skupaj z reprezentativnimi združenji občin bomo dosegli zvišanje povprečnine na zakonsko 
predvideno raven; 

• Vzpostavili bomo aktivnejši sistem gospodarjenja z občinskim premoženjem (v okviru zakonskih 
možnosti bomo razvili model vstopanja občine v različna partnerstva oziroma solastniška 
razmerja). 

IZOBRAŽEVANJE 

• Zaradi povečanih generacij otrok bomo zagotovili dodatne vrtčevske kapacitete; 

• Nadaljevali bomo z rednim letnim investicijskim vzdrževanjem in nabavo opreme v skladu s 
prioritetami, določenimi skupaj z vodstvi šol, vrtcev in strokovnimi službami Mestne občine 
Maribor; 

• Nadstandardne programe, ki zagotavljajo kvaliteto predšolskega in šolskega delovanja bomo 
ohranjali in postopno povečevali; 

• Še naprej bomo razvijali karierni sejem in programe usmerjanja mladih v deficitarne poklice; 
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• Pričeli bomo z aktivnostmi za ustanovitev Mednarodne šole, z vzpostavitvijo prvega 
oddelka/razreda. 

KULTURA 

• Rešili bomo prostorsko stisko Mariborske knjižnice; 

• Prostorsko bomo umestili nove prostore Umetnostne galerije Maribor in pridobili gradbeno 
dovoljenje; 

• Nadaljevali bomo s prenovo Kulturnega centra Pekarna po modelu letnega investicijskega 
vzdrževanja; 

• Ob pridobitvi državnega sofinanciranja bomo zaključili obnovo Mariborskega gradu; 

• Izgradili bomo Vinogradniški muzej; 

• Obnovili bomo Sodni stolp; 

• Omogočili bomo vzpostavitev Ruskega muzeja; 

• Dokončali bomo obnovo Minoritskega kompleksa; 

• Začeli bomo z izvajanjem Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020. Lokalni program kulture 
bomo izvajali v skladu z izboljšanimi možnostmi, ki jih bomo dosegli pri financiranju obveznih 
nalog lokalne skupnosti preko sistema povprečnine; 

• Spodbujali bomo kulturni turizem – v okviru javne, podjetniške mestne infrastrukture ali 
zasebne iniciative bomo razvili program specializirane ponudbe mestne kulturne produkcije; 

• Uredili in umestili bomo prostore za t.i. mestni kino. 

SOCIALNA POLITIKA 

• Ohranjali in zagotavljali bomo zadostne količine občinskih sredstev za delovanje sistema 
socialne varnosti v mestu in osnovni standard za brezdomce ter ljudi v hudi socialni stiski; 

• Spodbujali bomo krvodajalstvo, ustanovili referenčno ambulanto za krvodajalce in spodbujali 
meščane, da darujejo kri za someščane; 

• Uresničili bomo cilj, da lahko vsak otrok s slabim socialno-ekonomskim položajem vsaj dvakrat 
v času šolanja letuje na morju; 

• Vzpostavili bomo letovanje starostnikov z nizkim socialnim statusom v počitniških kapacitetah 
zgrajenih z javnim denarjem; 

• Okrepili bomo pomoč in družabništvo starostnikom znotraj lastnih domov; 

• Okrepili bomo delovanje dnevnih centrov aktivnosti (vzpostavitev dveh dnevnih centrov 
aktivnosti, t. i. DCA); 

• Okrepili bomo prostovoljstvo za potrebe učne pomoči šolarjev; 
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• Vzpostavili bomo platformo mreže AMD naprav s ciljem zagotavljanja brezhibnega delovanja le-
teh, kar bomo zagotovili z rednim vzdrževanjem naprav; 

• V vsaki osnovni šoli in vrtcu bo vzpostavljena ena ekipa prve pomoči. 

ŠPORT 

• Dokončali bomo celovito obnovo osrednjega stadiona Ljudski vrt, ki zajema severno in južno 
podtribunje, zahodno tribuno ter obnovo pomožnega nogometnega igrišča; 

• Energetsko bomo sanirali Ledno dvorano in dvorano Tabor v sklopu javno-zasebnega 
partnerstva; 

• Obnovili in dogradili bomo žičniške naprave na Mariborskem Pohorju; 

• V sklopu javno-zasebnega partnerstva bomo uredili zunanje kopališče Mariborski otok; 

• Izgradilo bomo mestno kopališče, 

• Uredili bomo večnamensko športno dvorano z ustrezno zunanjo tribuno v Športnem parku 
Tabor; 

• Spodbujali bomo zdrav način življena – v ta namen bomo v skladu s sprejeto Celostno prometno 
strategijo povečali dolžino kolesarskih poti in območij za pešce; 

• S pomočjo javno-zasebnega partnerstva bomo uvedli sistem izposoje oz. Souporabe koles; 

• Prenovili in uredili bomo skate park; 

• Uredili bomo status žičniških naprav na Pohorju; 

• Pripravili bomo strategijo razvoja športa in športnega turizma; 

• Nadaljevali bomo s postavitvijo zunanjih urbanih športnih površin. 

ZDRAVSTVO 

• Izgradili bomo Zdravstveno postajo Tezno ob Osnovni šoli Martina Konšaka; 

• Uredili bomo prostore Zdravstvene postaje na Jezdarski ulici; 

• Uredili bomo nove ambulantne prostore na Cesti proletarskih brigad v Novi vasi; 

• Zagotovili bomo prostore za Zdravstveno vzgojni center (za kar so sredstva že pridobljena); 

• Vzpostavili bomo brezplačni zdravstveni telefon – uporabniki bodo lahko 24 ur na dan vse dni v 
tednu dobili nasvet glede njihovih zdravstvenih težav; 

• Uvedli bomo t. i. »modre sprehode« – v sodelovanju z zdravstveno izobraženimi prostovoljci 
bodo organizirani sprehodi v mestni okolici (Pohorje, Piramida, Kalvarija, ipd.); 
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• Uvedli bomo projekt »Noben občan ni sam« – z izobraževalnimi ustanovami (osnovnimi in 
srednjimi šolami, Univerzo v Mariboru) bomo organizirali in izobrazili mlade prostovoljce, ki 
bodo obiskovali osamljene starostnike, se z njimi družili ter pomagali pri lažjih opravilih; 

• Podpirali bomo tudi vse aktivnosti povezane z začetkom študija Dentalne medicine na 
Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, ki bi dvigoval kakovost zobozdravstvenih storitev v 
mestu; 

• Spodbujali bomo oblikovanje Inštituta za pediatrijo ter Inštituta za urgentno medicino s ciljem 
omogočanja najvišje ravni zdravstvenih storitev v Mariboru. 

 

Andrej Šiško  

Mladi v programu nimajo svojega sklopa, bodo pa predlagani ukrepi vplivali tudi na življenja mladih v 
mestu. Program je objavljen na profilu Andrej Šiško za župana Maribor in kopiran odspodaj: 

DEŽELA ŠTAJERSKA S PRESTOLNICO V MARIBORU  

Ustanovitev Dežele Štajerske, ki bo imela svoj izvoljen odločevalni organ, z imenom veča. Ta bo delovala 
v celotni deželi oziroma pokrajini, s sedežem v Mariboru kateri bo dobil status metropole oziroma 
prestolnice. Dežela bo pridobila tudi lastno valuto in banko, ki bosta vzporedni državni valuti in bankam. 
Delovanje Štajerske Varde, po doseženem sporazumu med Deželo Štajersko (Večo) in Državnim zborom 
RS. 

• Veča – Odločevalni organ, ki bo pokrival zraven Maribora tudi preostalo Štajersko. 

• Nova organizacija Maribora in ostalih občin – Potrebna je reorganizacija dosedanjih občin v 
smislu postopnega zmanjševanja zaposlenih v javnem sektorju. 

• Štajerska Varda – Neoborožena struktura, ki bo delovala v sklopu obrambno varnostnega 
sistema RS in bo nudila podporo pri delovanju Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite. 

• Deželna valuta in banka – Valuta, ki bo služila prvotno kot sredstvo za izmenjavo dobrin znotraj 
določenih organizacij, bi postala postopoma enakovredna valuti na državni ravni. 

REORGANIZACIJA VODSTVA IN DELOVANJA MOM 

Znotraj Mestnega sveta MOM se bo izvedla reorganizacija števila svetnikov, s končnim ciljem zmanjšanja 
na 12 svetnikov. Izvedla se bo revizija in sanacija dolga MOM. Uvedba participativnega proračuna, to je 
način soodločanja ljudstva pri razporejanju dela sredstev proračuna MOM. 

• Reorganizacija Mestnega Sveta MOM – Zmanjšanje celotne kadrovske sestave MOM na število, 
ki je primerno za svetovno majhna mesta. 

• Revizija dolga MOM – Zadolženost je potrebno omejiti in racionalizirati porabo sredstev, kakor 
tudi zmanjšati korupcijo znotraj samega vodstva. 

• Uvedba participativnega proračuna MOM – Meščani morajo sami odločati v kaj se bo vlagal del 
proračuna MOM. 

• Transparentno razpolaganje z denarjem občine. 

https://www.facebook.com/andrejshishkozapredsednika.si/
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• Uvedba spletne strani s živim prikazom razporejanja z denarjem občine, da lahko vsak občan 
kadarkoli preveri, koliko denarja ima občina in za kaj ga namenja. 

SKRB ZA VSE MEŠČANE  

Poskrbeli bomo za zagotovitev dodatne občinske socialne pomoči. Ustanovitev ljudske kuhinje v praznih 
prostorih Ljudskega vrta. Vzpostavitev boljših odnosov, preko pisarne za stik z občani, ki bo javno 
dostopna. Zmanjšanje nezaposlenosti, s pomočjo večjega razpisa javnih del s strani MOM. Pomoč 
brezdomcem z urejanjem zapuščenih objektov, kjer se trenutno zbirajo in nudenje sredstev za dostojno 
življenje. Navijači NK Maribor predstavljajo skupino meščanov, kateri je potrebno ugoditi s subvencijami 
in z samoupravljanjem prostorov znotraj Ljudskega vrta. 

• Dodatna občinska socialna pomoč – Vpogled v socialne sklade kaže na neprimerno porabo 
sredstev za socialno pomoč, potrebno ga je povečati in racionalizirati porabo. 

• Ljudski vrt in kuhinja – To območje je potrebno obuditi tudi takrat ko ni tekem, za kar bi 
poskrbela LJUDSKA KUHNA in drugi prostori za zbiranje predvsem mladih meščanov. 

• Pisarna za stik z občani – Dostopni prostori, kateri bodo na voljo vsem meščanom za 
izpostavljanje problemov glede mesta. 

• Ureditev zapuščenih objektov, v katerih bivajo brezdomci – Omogočanje brezdomcem varno in 
spodobno bivanje preko pomoči someščanov in lokalnih podjetij. 

• Javna dela na pobudo MOM – Zmanjšanje brezposelnosti preko javnih del. 

• Podpora navijačem kluba NK Maribor – Omogočanje, da Navijaški klubu Viole Maribor, 
prevzame trženje in prodajo vstopnic na južnih sediščih in nudenje dodatnih občinskih prostorov 
navijačem tudi za delovanje izven časa tekem. 

• Občina lahko za (dobrodelne) projekte zbirala predloge občanov in izvede zbiranje sredstev po 
sistemu "Crowd funding". Projekt se predstavi javnosti na spletu, določi potreben minimalni 
znesek za izvedbo, vsak (ni nujno samo Mariborčan) se obveže prispevati določen znesek. Če se 
zbere minimalna vrednost, se zneski odtegnejo, drugače se projekt ne izvede. Seveda občina 
prispeva denar, kolikor je možno. Preko tega se lahko spodbuja in uvaja tudi neposredno 
ljudovlado, da ljudje glasujejo, katerim projektom bi radi dali prednost. 

KREPITEV GOSPODARSTVA 

K novemu zagonu gospodarstva, bomo pripomogli z ustanovitvijo vsaj treh občinskih podjetij. Podpora 
malemu gospodarstvu in inovacijam, bi doprinesla k bodočim delovnim mestom in posledično 
zmanjšanju brezposelnosti in bega možganov. Vzpostavitev Mariborske zadruge bi vzpostavila določeno 
raven samooskrbe in odprla nova delovna mesta. 

• Ustanovitev treh občinskih podjetij – Ta velika podjetja bodo izglasovana s strani občanov in 
bodo zaposlovala veliko število meščanov 

• Podpora malemu gospodarstvu in inovacijam – Preko subvencij in začetnega kapitala bi se 
financiralo tri najbolj perspektivne projekte, ki bo omogočali največje število delovnih mest 
oziroma največje. 

• Mariborska zadruga – Preko LJUDSKE KUHNE in tržnic bi se omogočilo lokalnim kmetom prodajo 
presežka pridelkov po sprejemljivih cenah. 
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• MOM naj uvede in izdaja svojo kripto valuto/žeton, kot dodatno plačilo/nagrado prostovoljcem 
ali komurkoli, ki prispeva z delom ali stvarmi k dvigu kvalitete bivanja v občini. Hkrati naj se 
omogoči plačevanje s tem na čim večjih mestih, npr., za parkirnino.  

• Občina se lahko poveže z organizacijami, ki uvajajo povsem nove tehnologije. 

SODOBNA MESTNA INFRASTRUKTURA  

Mariborsko infrastrukturo je potrebno vzdrževati in nadgrajevati, da dosežemo primerno pretočnost 
prometa, skupaj z ustreznimi življenjskimi pogoji ljudi v mestnem jedru. Urediti status Mariborske 
knjižnice. Zagotovitev primernega parkiranja v poslovnih conah za dnevne migrante in ureditev vseh 
parkirnih prostorov v mestnem jedru in okolici, z namenom zmanjšanja cene parkirnin. Vzpostavitev 
novih površin za različne potrebe občanov, kot na primer fitnesi na prostem, s parki za pse.  

• Ohranjanje kulturne dediščine in starega mestnega jedra – Subvencioniranje privatnih lastnikov 
pri obnavljanju starih objektov. 

• Postavitev nove mestne knjižnice – Primerna lokacija za primerno ceno. 

• Ceste, optični kabli, ogrevanje in kanalizacija – Sodobna infrastruktura, ki bo omogočala lažje 
življenje meščanom. 

• Ureditev mestnega parka in načrtovanje novega mestnega parka, ki bi sledil trendu širjenja 
mesta – Nov mestni park med Pohorjem in Dravo, ki bo vseboval množico športnih in 
rekreativnih območij. 

• Ureditev parkirišč in izgradnja novih parkirišč za delavce migrante – S tem ukrepom se bo 
sprostil promet v mestnem jedru in omogočila parkirišča izven samega mesta, ki bi delovala kot 
varne točke za parkiranje avtomobilov, medtem ko so meščani na delu v tujini oziroma drugje v 
Sloveniji. Hkrati se tudi oglašuje neprofitne organizacije kot so na primer Prevoz.org. 

• Športna in rekreativna območja – Fitnes na prostem, urejene steze za kolesarje in tekače, 
posebna območja za hišne ljubljenčke. Obuditev energijske poti v Stražunu. 

ZELENO TURISTIČNO MESTO 

V Mariboru je potrebno delovati v smeri sodobnih zelenih mest, zato je potrebno ustaviti krčenje zelenih 
površin in jih namesto tega širiti, to velja tudi za desni breg. Urediti je potrebno tudi gospodarno 
ravnanje z vsemi odpadki, izgradnja sodobnih objektov za obdelavo odpadkov, ki nimajo prevelikega 
vpliva na okolico. Turizem je potrebno spraviti na nivo sodobnih zgodovinskih mest. S primernimi prijemi 
bi tako obudili staro mestno jedro in prav tako Lent.  

• Sodobni pristopi k zmanjševanju odpadkov – Ozaveščanje in nudenje materialnih alternativ 
plastiki. 

• Zeleno mesto – Ustvarjanje dodatnih zelenih površin in rastlin. 

• Turizem v centru mesta – Ugodni pogoji za tržnice po celotnem mestu, vsakotedenski 
zgodovinsko-kulturni dogodki, kakor tudi odprte kuhinje in podobno. 

• Turizem ob Dravi - Vodni, nočni in vinski turizem. 

• Turizem pod Pohorjem – Preusmeritev iz zimskega na celoletni turizem. 
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Borut Ambrožič 

Programa nismo našli. O njegovih aktivnostih se lahko informirate na njegovem profilu: Borut Ambrožič 
ali družbenem profilu stranke: Medgeneracijska stranka Smsr.  

 

Franc Kangler (Smo za Maribor) 

Mladi v programu nimajo svojega sklopa, so pa omenjeni v posameznih področjih (npr. stanovanja za 
mlade, letovanja…), prav tako bodo predlagani ukrepi vplivali tudi na življenja mladih v mestu. Program 
je objavljen na spletni strani liste Franca Kanglerja – Nove ljudske stranke Slovenije in kopiran odspodaj: 

SOCIALA 

• Oživitev akcije »DARUJMO S SRCEM« (na ta način smo od leta 2007 do leta 2012, podelili cca. 
350.000,00 EUR finančne pomoči, s katero smo ljudem ponovno vrnili vsaj malo ponosa in 
dostojanstva, ki si ga zasluži vsak človek). 

• Priprava programa za reševanje stanovanjskega problema mladih in mladih družin, v 
sodelovanju z vsemi deležniki na področju mladine. 

• Priprava programa pomoči ogroženim družinam, starejšim občanom in invalidom. 

• Ustanovitev Urada za starejše. 

• Zagotavljanje sredstev za socialne transferje (letovanje otrok in mladostnikov, »socialna 
kuhinja«, zavetišče za brezdomce, varna hiša, materinski dom, center za preprečevanje 
odvisnosti, enkratna denarna pomoč novorojenčkom, prehrana novorojenčkov). 

• Zagotavljanje neprofitnih stanovanj in subvencioniranje najemnin. 

• Zagotavljanje zadostnega števila kapacitet za institucionalno varstvo starejših. 

INVALIDI 

• Prilagoditev javnih sanitarij za invalide. 

• Odprava arhitektonskih ovir. 

• Spodbujanje in krepitev zaposlitve in izobraževanj za invalide. 

• Taktilne oznake za slepe in slabovidne. 

GOSPODARSTVO 

• Reorganizacija MRA, ki mora postati generator razvoja malega gospodarstva in podjetništva v 
Mariboru in okolici, ter nuditi gospodarstvu pomoč pri pridobivanju sredstev (informacije o 
javnih razpisih, pomoč pri pripravi vlog). 

• Odpiranje novih delovnih mest s pomočjo evropskih projektov. 

• Komunalna ureditev občinskih zemljišč in priprava ter sprejem ustreznih prostorskih aktov. 

https://www.facebook.com/borut.ambrozic.92
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004842976263&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCqHt2C-toGt30KgD1jiXrtTwRMTW6W825GDegQVIpA3bC5T90CtqFyKdd6RSigCEekJEZ-2NS3EUnv&hc_ref=ARQQ364aB29mAfhk0Pji7aMGLQ1pbplQOldsSEDBJmvzoIscFZ1SsNRvXHxsHCgi9Mg
http://nls.si/program-2/
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• Okrepitev službe za pridobivanje sredstev iz javnih razpisov, strokovna priprava na javne razpise. 

TURIZEM 

• Uresničitev ciljev Maribora, kot gonilo razvoja turističnega sektorja v tem delu Slovenije pomeni 
ključno diverzifikacijo, usmerjeno v povezovanje obstoječih in razvoj novih turističnih produktov 
in proizvodov ter njihovo učinkovito pozicioniranje na obstoječih in nujno tudi na novih ciljnih 
trgih. 

• Občina mora s svojimi razvojnimi strategijami graditi mejnike in biti trdni steber za razvoj 
turizma z vzdržnim urejanjem javne turistične in druge infrastrukture. Kreirati mora prostorske 
načrte in vizijo mesta vzporedno s hitro spreminjajočim trendom na področju turizma in 
podpirati vse iniciative, ki gradijo v luči turistične prepoznavnosti mesta in širše regije. 

• Naše načelo: Politika ne ustvarja turističnega prometa, politika je podporno okolje hitro 
razvijajočemu in uspešnemu turizmu ter s turizmom povezanimi dejavnostmi. 

• Oživitev mestnega jedra, spodbujanje letnega in zimskega turizma, ureditev parkirišč za 
avtobuse in avtodome. 

ŠPORT 

• Vzpostavitev rednega financiranja in vzdrževanje Javnega zavoda Športni objekti Maribor. 

• Rekonstrukcija športnih objektov (temeljite obnove in energetska sanacija). 

• Oživitev Pohorja (zimske in letne sezone) s potrebno infrastrukturo. 

• Revitalizacija Mariborskega otoka, kopališča na Dravi. 

ZDRAVSTVO 

• Izgradnja zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca na Teznu. 

• Izgradnja novih zdravstvenih ambulant na Jezdarski ulici. 

KULTURA 

• Izgradnja sodobne Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu. 

• Priprava programa razvoja kulture v Mestni občini Maribor z vključevanjem vseh deležnikov v 
kulturi. 

• Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor. 

OKOLJE IN PROMET 

• Ureditev obrežja reke Drave (od Mariborskega otoka do Malečnika). 

• Nabava novih, okolju prijaznih avtobusov elektrika, hibrid, CNG (s subvencijo EKO sklada). 

• Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in javnih stavb (s subvencijo EKO sklada). 
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• Obnova kanalizacije, vodovoda, plinovoda in vročevoda. 

• Zagotovitev sredstev za pospešeno obnovo kanalizacijskega omrežja (evropska sredstva). 

• Izgradnja južne obvoznice (državna sredstva). 

• Uvedba sistema Park & Ride (ureditev potrebnih parkirišč na vpadnicah v mesto). 

• Izvedba podzemnih komunalnih zbirališč odpadkov. 

• Izgradnja parkirnih hiš (Glavni trg, Ljudski vrt, Slomškov trg). 

KOMUNALA 

• Zagotovitev namenskih sredstev za obnove in preplastitve občinskih cest z ustrezno komunalno 
ureditvijo. 

• Nadaljevanje urejanja kolesarskih poti. 

PARKI 

• Ureditev ustrezne površine za male živali – park za male živali (za sprehode, za druženja s hišnimi 
ljubljenčki). 

• Izgradnja nove ustanove Akvarij – terarij Maribor. 

• Revitalizacija mestne promenade in pomladitev mestnega parka. 

• Ureditev pohodne poti na Piramido z razgledno točko. 

• Sanacija mestnih ulic z zasaditvijo novih dreves. 

• Povečanje števila otroških igrišč na prostem, v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. 

PODEŽELJE 

• Spodbujanje razvoja podeželja. 

• Spodbujanje k čim večjem številu mladih prevzemnikov kmetij. 

• Zavzemanje za zmanjšanje razlik med mestom in podeželjem. 

• Nadaljnji razvoj podeželja in njegove komunalne infrastrukture. 

• Pospeševanje razvoja turizma na kmetijah, ki bo kot dopolnilna dejavnost povečala dohodek 
kmetij. 

MESTNO JEDRO 

• Obnova Koroške ceste in Glavnega trga (prednost pred individualnim prometom imajo pešci, 
kolesarji in javni mestni promet). 

• Obnova trgov. 
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• Ureditev nabrežja reke Drave z ureditvijo mostu čez reko Dravo in dvigalom za invalide ob 
Starem mostu. 

JAVNA PODJETJA IN ZAVODI 

• Pregled finančnega stanja javnih podjetij v lasti Mestne občine Maribor in povzemanje ustreznih 
ukrepov, glede na ugotovitve. 

• Vzpostavitev transparentnega in gospodarnega poslovanja javnih podjetij. 

• Povečanje sredstev za delovanje gasilske službe. 

 

Igor Domanjko  

Mladi nimajo svojega sklopa, so pa omenjeni v posameznih področjih (npr. stanovanja za mlade, 
priložnosti za delo… ), prav tako bodo predlagani ukrepi vplivali tudi na življenja mladih v mestu. Program 
je objavljen na spletni strani kandidata ter kopiran odspodaj: 

• V prihodnjih štirih letih bomo zgradili 500 novih stanovanj za mlade mariborske družine 

• Lokali za 1 evro: vse prazne lokale v lasti mestne občine bomo oddali podjetnikom z najboljšimi 
programi – za 1 evro mesečne najemnine za obdobje dveh let 

• Ne bomo dopustili, da bi bili mladi Mariborčani, ki imajo dobre poslovne ideje, prisiljeni odhajati 
v druge občine ali celo Avstrijo, ker mariborska uprava nima posluha zanje, kot se je dogajalo 
doslej 

• Uvedli bomo brezplačne prevoze z mestnimi avtobusi – za upokojence 24 ur na dan, za vse 
druge pa med 6. in 8. uro zjutraj in med 15. in 17. uro popoldne 

• Zaprli bomo promet na Lentu in uredili mestno plažo pri Mariboxu 

• Ne bomo dopustili deložacij socialno ogroženih Mariborčanov iz njihovih domov – nikomur ne 
bo treba zapustiti hiše ali stanovanja, če ne bo zmogel plačati položnice 

• Uvedli bomo brezplačno smučanje na Pohorju za vse mariborske osnovnošolce 

• Začeli bomo postopke za uvedbo tradicionalnih slovenskih dežel 

• Noben migrantski center v Mariboru ne bo odprt brez soglasja lokalne skupnosti 

• Mariborskim vrtičkarjem bomo vrnili občinsko zemljo v brezplačno uporabo, kar jim je odvzel 
sedanji župan Andrej Fištravec 

• Dosegli bomo, da se v Maribor preselijo sedeži ministrstva za kmetijstvo, Urada Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu ter Holdinga Slovenske elektrarne in še najmanj 3 sedeži 
državnih agencij 

• Naredili bomo vse, da bosta v Mariboru ostala sedež Pošte Slovenije in sedež Zavarovalnice Sava 
in da bodo Pošto Slovenije in Zavarovalnico Sava še naprej vodili ljudje iz Maribora 

http://www.igordomanjko.si/
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• Zagotovili bomo zakon o Pohorju 

• Javna podjetja, ki so v lasti Mestne občine Maribor, bomo združili v koncernjavnih podjetij ter 
tako racionalizirali poslovanje in zagotovili sinergijo javnih servisov 

• Vzpostavili bomo transparentno in pošteno gospodarjenje Mestne občine Maribor 

• Obnovili, posodobili in prenovili bomo ceste, ulice, Mariborski otok, mestne trge, žičniške 
naprave na Pohorju in dvorano Tabor. 

• Nova mariborska knjižnica bo stala na Rotovžu.  

• V središču mesta bomo postavili sodobne sanitarne prostore za invalide, na Lentu, pred 
sodiščem in povsod po pločnikih bomo uredili klančine s pravilnim naklonom, na stadionu v 
Ljudskem vrtu postavili novo dvigalo za invalide, pod Pohorjem pa uredili več parkirišč, 
namenjenih invalidom. 

 

Igor Jurišič (NEMOGOČE je le začetek) 

Mladi nimajo svojega sklopa, bodo pa predlagani ukrepi vplivali tudi na življenja mladih v mestu. Program 
je objavljen na spletni strani Stranke Mladih – Zeleni Evrope ter kopiran odspodaj: 

ZDRAVSTVO 

Ekspresna ambulanta za skrajševanje čakalnih vrst, ki bo delovala v okviru lekarne za enostavne primere, 
ki pa vseeno zahtevajo zdravila na recept. 

ENERGIJA 

Energetska sanacija vseh javnih objektov – investicija, ki se povrne v 4-7 letih, po tem času pa bo razlika 
zaradi zmanjšanih stroškov ogrevanja ostajala v mestnem proračunu. 

TURIZEM 

Največji urbani ZIP-line v Evropi od Koroškega mostu do Lenta, fontana vina pred Hišo stare trte, oživitev 
Pohorja, združitev turistične ponudbe ter brezplačen dostop do mestnih galerij in muzejev. 

PROMET 

Takojšnja ukinitev vinjete na hitri cesti skozi Maribor od Bohove do Pesnice, ureditev vseh kolesarskih 
poti in smiseln prometni režim, prijazen vsem udeležencem v prometu, zelo ugodne letne vozovnice za 
mestni promet. 

DEBIROKRATIZACIJA 

Debirokratizacija občinske uprave in pospešitev postopkov: prenova občinske uprave na način, da bo v 
popolno pomoč in podporo občanom, obrtnikom in podjetnikom. 

 

 

http://nemogocejelezacetek.si/
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ŠPORT IN REKREACIJA ZA VSE 

Izgradnja novega poletnega kopališča z olimpijskim bazenom ter ureditev doživljajskih igrišč za 
najmlajše. 

 

Josip Rotar (Za povezana mesta) 

Sklop v katerem se najbolj dotaknejo mladih je povezan z medgeneracijskim sodelovanjem (Energija 
mlajših, izkušnje starejših), prav tako pa bodo drugi predlagani ukrepi vplivali na življenja mladih v mestu. 
Program je v celoti objavljen na spletni strani Liste kolesarjev in peščev, povzetek pa je kopiran odspodaj: 

ENERGIJA MLAJŠIH, IZKUŠNJE STAREJŠIH  

• Spodbujati aktivno stanovanjsko politiko (cenovno dostopna stanovanja, gradnja energetsko 
varčnih stanovanjskih naselij, zmanjšanje odvisnosti od avtomobila na minimum) 

• Razširiti programe oskrbe na domu (krepitev mreže oskrbe in medsebojne solidarnosti, sistem 
souporabe prevoza in drugih storitev) 

• Uvajati programe aktivnega staranja (medgeneracijski centri, povezovanje in izmenjava med 
organizacijami v mreži prostovoljstva, zelene in rekreacijske površine) 

• Spodbujanje prvih zaposlitev (mentorstva uspešnih Mariborčanov, zaposlovanje v društvih, 
zavodih in zadrugah, štipendije za nadarjene) 

• Podpiranje mladinskih pobud (mladinski programi in projekti, povezovanje s šolami, univerzo, 
mladinskimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in podjetji) 

MESTO PEŠCEM IN KOLESARJEM! 

• Izboljšati varnost kolesarjev in pešcev (odprava ovir, jasen sistem označevanja) 

• Skleniti mrežo kolesarskih in peš poti (gradnja primarnih koridorjev, varne šolske poti) 

• Dvigniti prometno kulturo voznikov, kolesarjev in pešcev (osveščanje, transportne alternative, 
nadzor, umirjanje prometa) 

• Skrbno uvajati rešitve za osebe z oviranostmi (odprava ovir, taktilne oznake, zvočne in svetlobne 
naprave) 

• Razviti integriran javni potniški promet, ki bo povezal mesto z zaledjem (nov sistem linij in 
prestopnih točk, coniranje, tarifni razredi) 

ZA DELUJOČE MESTO 

• Vzpostaviti sistem E-občine (delujoča spletna stran, enotna mestna kartica, plačevanje javnih 
storitev) 

• Vzpostaviti pisarno za informiranje in participacijo (enotna točka za vse pobude in vprašanja 
prebivalcev) 

http://www.kolesarjiinpesci.si/
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• Dvigniti pomen mestnih četrti in krajevnih skupnosti (informiranje o njihovem delovanju, 
vključevanje občanov v projekte, participatorni proračuni) 

• Izboljšati povezanost med ključnimi mestnimi akterji (interdisciplinarne delovne skupine med 
občinskimi uradi, službami, podjetji, univerzo, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami) 

• Izboljšati preglednost zaposlovanja v javnih službah (pozitivna selekcija glede na  kompetence) 

IZKORISTIMO LASTNE POTENCIALE 

• Zasnovati podporno podjetniško okolje (razvojni dialog z univerzo, državo, gospodarskimi 
združenji, investitorji, uspešnimi podjetji in strokovnimi organizacijami) 

• Ponuditi jasne, enotne in stimulativne pogoje za investitorje (sodelovanje, utemeljeno na 
javnem interesu in trajnostnem razvoju mesta) 

• Oživitev lokalne ekonomije v vseh soseskah (nova generacija urbane opreme stojnic in kioskov, 
opremljenost praznih prostorov, dostop do lokalov za pešce, kolesarje, gibalno ovirane, slepe in 
slabovidne) 

• Krepitev povezovanja z zaledjem (lokalno pridelana hrana iz mariborskega zaledja v javnih 
ustanovah, obnova tržnic, sistem dostave z zabojčki, logistika s tovornimi kolesi) 

• Samooskrba (urbani vrtovi, izobraževanja in finančne spodbude) 

PRAVICA DO MESTA 

• Zagotoviti varno in zdravo okolje (z enakim dostopom do javnih storitev, ureditev zelenih 
površin v mestu in njegovi okolici) 

• Izvesti projekte prenove in urejanja mestnih ulic, trgov in javne infrastrukture (s predhodnim 
posvetovanjem z občani, četrtni centri, prenove sosesk in vaških središč) 

• Prenoviti športno in rekreativno infrastrukturo 

• Mestne tržnice nadgraditi z dodatnimi vsebinami 

• Regulirati oglaševanje na javnih površinah, pročeljih stavb in avtobusih 

MARIBOR JE PRIHODNOST! 

• Uveljaviti okoljsko ozaveščeno turistično destinacijo (kolesarjem in družinam prijazno, v 
povezavi z naravo, kulinariko, kulturo in urbanimi zgodbami) 

• Omogočiti dostopno mestno jedro (občinski prostori, kulturne in umetniške vsebine, javne 
sanitarije, klopi za sedenje, kolesarska stojala) 

• Zagotoviti stabilno in dolgoročno mesto tvornih vsebin (programi društev, zavodov in ostalih 
nevladnih organizacij, ki pomembno prispevajo k razvoju mesta in njegovega kulturnega 
življenja) 

• Izvajati že potrjene in usklajene strategije (Lokalni program za kulturo, Lokalni program mladih, 
Celostna prometna strategija, Trajnostna urbana strategija …) 
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Lidija Divjak Mirnik   

Programa nismo našli. O njenih aktivnostih se lahko informirate na njenem profilu: Lidija Divjak Mirnik. 

 

Matic Matjašič  

Mladi nimajo svojega sklopa, so pa omenjeni v posameznih področjih (npr. stanovanja za mlade, 
participatorni proračun…), prav tako bodo predlagani ukrepi vplivali tudi na življenja mladih v mestu. 
Program je objavljen na spletni strani stranke Lista mladih. Povezujemo ter kopiran odspodaj: 

REVIZIJA MESTNE UPRAVE IN PRORAČUNA 

Opravili bomo revizijo mestne uprave ter proračuna in vsem občanom predstavili realno finančno stanje 
občine ter jim ponudili možnost soodločanja (participatorni proračun). Javna podjetja bomo združili v 
mestni holding, ki mora v prvi vrsti služiti kot servis občanom. 

TURIZEM 

Turizem bo postala glavna gonilna sila mesta. Oblikovali bomo enotno znamko – zgodbo, poseben 
poudarek pa bomo dali na športni in zeleni, trajnostni turizem. 

POHORJE365 

S celovitim projektom »Pohorje365« (Pohorje celo leto) bomo povezali vse akterje na Pohorju, obnovili 
športno in drugo infrastrukturo ter z dodatnimi objekti (kongresni center, športna igrišča) oblikovali 
celostno zgodbo Pohorja365. Tak načrt ima potencial tudi pri državnih in evropskih sredstvih, tako da 
bomo čim manj obremenili občinski proračun. 

PODPORA USPEŠNIM  PODJETJEM (1000×1 > 1×1000) 

Prisluhnili bomo podjetjem, ki v MOM že uspešno delujejo (mala, srednja, zagonska »startup« podjetja), 
jih podprli z infrastrukturo in olajšavami ter tako pospešili razvoj kvalitetnih delovnih mest. 

MESTNI MENDŽER (vse na enem mestu za investitorje) 

Uvedli bomo pisarno mestnega menedžerja, ki bo pripravljala teren (infrastrukturo ter birokracijo) za 
domače in tuje investitorje. Z vsemi informacijami na enem mestu bomo privabili podjetnike, ki jih 
velikokrat odvrne birokracija in dolgi ter nepregledni postopki. 

BREZPLAČEN VRTEC 

Uvedli bomo brezplačen vrtec za vse nove mlade družine v mestu. S pomočjo evropskih sredstev bomo 
tudi obnovili in energetsko posodobili vrtce in osnovne šole na območju MOM. 

DOSTOP DO STANOVANJ ZA VSE 

Prazna stanovanja v lasti občine bomo spremenili v stanovanja za mlade družine ter v oskrbovana 
stanovanja za starejše. Mladim bomo olajšali dostop do stanovanj z olajšavo pri občinskih dajatvah ter 
poroštvom občine pri stanovanjskih kreditih. 

 

https://www.facebook.com/LidijaDivjakMirnik/
http://www.mladipovezujemo.si/index.html
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CELOVITA PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Prioritetno se bomo lotili prenove kopališča Mariborski otok, Dvorane Tabor, Skejt parka in objektov na 
Pohorju. Športne objekte bomo povezali v organizirano celoto (Športni center Maribor) z enotno kartico 
za občane – cenejši in bolj dostopen šport za vse občane. 

LOKALNI SOCIALNI SKLAD 

Prisluhnili bomo socialnim in humanitarnim organizacijam, ki uspešno delujejo jih podprli, povezali ter 
uvedli lokalni socialni sklad in vavčerski sistem socialne pomoči. 

TEHNOLOŠKI PARK 

Povezali bomo Univerzo v Mariboru, gospodarstvo in mlade ter v mestu vzpostavili tehnološki park 
(“hub”). Tehnološki park z infrastrukturo (»kampus”) bo združeval inovativne mlade podjetnike, 
raziskave Univerze ter tako v mesto privabljal mlade iz celega sveta. 

MESTO S SODOBNO PROMETNO UREDITVIJO 

Najprej bomo sprejeli celostno prometno urbano strategijo mesta in prenehali z deli »na pamet«. S 
postopnim zapiranjem mestnega jedra (prioritetno Lent) bomo predhodno ponudili alternative 
(obvoznice, garažne hiše, razvoj javnega prometa in izposoje javnih koles). Redno vzdrževanje in 
preplastitev vseh občinskih cest po celotni občini bo postalo samoumevno in ne zgolj predvolilno 
opravilo. 

DRŽAVNA IN EVROPSKA SREDSTVA 

Vse investicije bomo v večji meri načrtovali z državnimi in evropskimi sredstvi in ne zgolj z zadolževanjem 
občanov. Inovativne projekte bomo skupaj z stroko in občani pripravili za prijavo na evropske razpise 
hkrati pa bomo aktivni v pogajanjih za državna sredstva in poseben interventen Zakon o Mariboru in 
Pohorju. 

 

Melita Petelin (Bodimo spet Maribor) 

Program je razdeljen v več sklopov, mlade pa izpostavi tudi v samostojnem sklopu, na življenje mladih 
pa bodo vplivali tudi ukrepi na ostalih področjih. Celotni program je objavljen na spletni strani Liste 
Melite Petelin.  

MLADI V MOM - Prioriteta na področju mladih v MOM mora postati njihovo vključevanje v oblikovanje, 
izvajanje in evalvacije ciljev in ukrepov, ki so zanje pomembni in je hkrati tudi temeljno načelo mladinske 
politike. Glas mladih se mora slišati pri oblikovanju vseh tistih politik in ukrepov MOM, ki zadevajo mlade. 
Mladinske javne politike so izrazito horizontalne in zadevajo praktično vsa področja življenja v lokalni 
skupnosti. 

Znotraj horizonta celovitosti pristopa do položaja mladih bosta v MOM izstopali dve prednostni 
usmeritvi: 

• okrepitev mladinskega dela tako v smislu izgradnje mreže Mladinskih centrov Maribor kot 
krepitev programov mladinskega dela; 

https://www.melitapetelin.com/lista.html
https://www.melitapetelin.com/lista.html
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• poudarek na povečanju možnosti za zaposlovanje mladih, ki je ključna prelomnica na poti do 
njihove samostojnosti, obenem pa se ta razvojni vidik v celoti sklada s prednostnimi usmeritvami 
novega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 ter cilji 
Nacionalnega programa za mladino 2013-2022. 

Zaradi pomembnosti populacije mladih bomo, v okviru mestne uprave MOM, ustanovili samostojen 
Urad za mladino, katerega glavni nalogi bosta, da: 

• v prvi polovici leta 2019 vzpostavi konsistenten sistem ključnih kazalcev stanja na mladinskem 
področju MOM, ki bodo učinkovita podlaga za evalviranje lokalne mladinske politike in 
oblikovanje ustreznih razvojnih ciljev; 

• sistematično in kontinuirano spremlja stanje in potrebe mladih v MOM, zlasti ranljivih skupin 
mladih (osipniki, brezposelni mladi, neevidentirani mladi, hendikepirani, mladi iz socialno 
ogroženih družin, migranti itd.). 

Prioritetni projekti: 

• vzpostavitev mreže mladinskih centrov na podlagi analize potreb mladih skozi participatoren 
proces; 

• zagotavljanje infrastrukture za mladinske centre z ustrezno kadrovsko in programsko podporo; 

• prostori v mladinskih centrih, namenjeni sprostitvi, druženju, izmenjavi mnenj, idej, 
povezovanju, projektnemu delu, izvajanju aktivnosti – delavnic, izobraževanj, seminarjev, debat; 

• povečano zaposlovanje mladih, ustvarjanje pogojev, ki bodo zagotavljali dolgoročnejše 
zaposlitve s posebno pozornostjo ranljivejšim ciljnim skupinam (osipniki, dolgotrajno 
brezposelni mladi, hendikepirani …); 

• ciljno zaposlovanje mladih v mladinskih organizacijah in subvencija mladinskim organizacijam za 
zaposlovanje mladih; 

• vzpostavitev sistema plačanih pripravništev in mentorstva v javnih podjetjih MOM in 
zagotavljanje prvih izkušenj na trgu dela; 

• reševanje stanovanjske problematike z zagotavljanjem ugodnih stanovanj za mlade in rabo 
praznih občinskih prostorov; 

• vzpostavitev skupnostnih bivalnih prostorov, ki jih mladi samoupravljajo in soustvarjajo. 

Ostala področja (povzetek): 

OBNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA 

• pričetek sistemskega urejanja starega mestnega jedra kot centralnega območja za prebivalce in 
turiste; 

• obnova ulic in uličnih fasad v starem mestnem jedru; 

• izoblikovanje neizkoriščenega stika mestnega jedra z reko; 

• ureditev sklopa historičnih trgov in objektov kulturne dediščine; 
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• vsebinska izpopolnitev izpraznjenih lokalov v osrednjih mestnih ulicah in pasažah; 

• ureditev zapuščenih dvorišč; 

• sistematična ureditev urbane in mikro urbane opreme v mestu; 

• zamenjava zastarele in neprimerne javne razsvetljave; 

• konceptualno definiranje zazelenitve in zasaditve. 

Prioritetni projekti:  

• Vojašniški trg; 

• kare Poštna – Koroška – Orožnova; 

• obnova Sodnega stolpa; 

• ureditev Rotovškega trga in objektov; 

• obnova fasad na mestnih zgradbah. 

POVEZAVA MESTA IN REKE DRAVE 

• sprejetje prostorskega koncepta ter oblikovanje in vzpostavitev infrastrukture za sinergijske 
učinke s turistično ponudbo mesta ob reki (turistične storitve, počivališča, razgledišča, 
informacije ….); 

• oblikovanje obrečne promenade, ki mora ponuditi ustrezen prostor za pešce, kolesarje, 
rekreacijo in druženje; 

• izgradnja manjkajočih premostitev reke (premostitve reke na nivoju starega mestnega jedra ob 
reki, povezava desnega brega z Mariborskim otokom ….); 

• prostorsko oblikovno in infrastrukturna ureditev desnega obrežja reke Drave; 

• za obstoječi stavbni fond ob reki definirati in oblikovati javni program obrnjen proti reki; 

• urediti pomanjkljivo infrastrukturo ob reki; 

• prometno in rekreacijsko izkoristiti Dravo (veslanje, splavarjenje/brodarjenje, ponudba na vodi 
….); 

• povezati bližnje institucije z Dravo (Lutkovno gledališče, tržnica, Narodni dom ….). 

 Prioritetni projekti: 

• ureditev nabrežja reke Drave; 

• povezava Koroške ceste z nabrežjem reke Drave; 

• ureditev mestnega prometa na Dravi: od mariborskega otoka do dvoetažnega mostu. 
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IZGRADNJA NAJEMNIŠKIH IN VAROVANIH STANOVANJ IN ENERGETSKA OBNOVA VEČSTANOVANJSKIH 
STAVB TER JAVNIH STAVB, KI SO V LASTI MOM 

• izgradnja najemniških stanovanj; 

• izgradnja varovanih stanovanj; 

• energetska obnova večstanovanjskih in javnih stavb (vrtci, šole….).. 

Prioritetni projekti: 

• sprejetje ustreznih prostorskih aktov; 

• prometna ter komunalna ureditev zemljiških parcel za gradnjo stanovanjskih hiš in 
večstanovanjskih objektov; 

• izgradnja 200 novih najemniških stanovanj v letih 2019 – 2022; 

• izgradnja 50 varovanih stanovanj; 

• energetska obnova stanovanj Engelsova, Dogoška ulica, Domnova ulica, Panonska ulica. 

UREDITEV ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN 

• v okviru zelenih površin odpraviti velik primanjkljaj primernih parkovnih površin glede na 
dostopnost, velikost in opremljenost za ustrezno zadovoljitev rekreativnih in socialnih potreb 
prebivalcev; 

• učinkovito urejanje in upravljanje mestnih gozdov; 

• izkoristiti potencial povezave zelenih prvin na robu z mestnim tkivom; 

• izoblikovati sistem drevoredov; 

• zagotoviti prilagoditev zelenih/parkovnih površin novim bivalnim zahtevam.  

Prioritetni projekti: 

• obnova Mestnega parka z ureditvijo posebnega dela za pse; 

• Park ob Pekrskem potoku; 

• obnova Mariborskega otoka; 

• obnova in izgradnja novih otroških igrišč. 

UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

• izdelati hidravlični izračun mariborske kanalizacije; 

• novogradnja cevovodov, sanacija obstoječih cevovodov, novogradnja objektov in sanacija 
obstoječih objektov, 



   

 

KOGA BRIGAJO MLADI?! 

26       

• finančna ocena vrednosti ukrepov, predlog prioritet in izdelava terminskega plana s prikazom 
vseh potrebnih aktivnosti (projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, spremembe 
planskih dokumentov, financiranje projektov); 

• obnova in dograditev vodovodnega omrežja; 

• obnova in dograditev mreže javne razsvetljave. 

Prioritetni projekti: 

• ureditev komunalne infrastrukture v novem delu poslovne cone Tezno; 

• obnova in širitev kanalizacijskega omrežja; 

• obnova in širitev vodovodnega omrežja; 

• obnova in širitev plinovodnega omrežja; 

• obnova in širitev vročevodnega omrežja; 

• obnova in širitev javne razsvetljave; 

• subvencioniranje gradnje malih čistilnih naprav; 

• obnova cest in mestnih ulic. 

UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE IN TRAJNOSTNA MOBILNOST 

• Javni potniški promet: prilagoditi sistem prog glede na strukturo mesta, migracijske dnevne 
tokove prebivalcev, ki zajemajo dostopnost delovnih mest, interesnih dejavnosti in robov 
mesta; zgraditi atraktivni sistem glede na frekventnost voženj JPP (brez dolgih čakalnih vrst), 
skrajšati sorazmerno dolg potovalni čas glede na merilo mesta zaradi neoptimizirane sheme 
prog in določene tehnične neprilagojenosti; odpraviti zastarelost oziroma energetsko 
potratnost dela voznega parka in vizualno podobo (neizdelana blagovna znamka); ureditev 
sistema P&R in B&R; 

• Prometna infrastruktura: na podlagi predlogov MČ, KS in javnih komunalnih podjetij v večinski 
lasti MOM, izdelati petletno strategijo tekočega in investicijskega vzdrževanja; 

• Kolesarjenje: odpraviti razdrobljenost, nepovezanost, konfliktne točke, neustrezne navezave na 
centralna območja in rekreacijske površine; obnova dotrajanih voznih površin; urediti klančine; 
razširitev voznih površin (Koroška cesta, Glavni most); povezati kolesarske površine; izgradnja 
Dravske kolesarske poti; ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS. 

Prioritetni projekti: 

• prometna povezava Ulice pariške komune; 

• ureditev prometne infrastrukture v novem delu poslovne cone Tezno; 

• Dravska kolesarska pot; 

• ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS; 
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• ureditev sistema P&R in B&R z JPP. 

TURIZEM, ŠPORT 

• spremeniti model nevzdržnega kombiniranega tržnega in subvencioniranega; 

• obogatiti infrastrukturo na področju bazičnih dejavnosti (letni in zimski bazen, pokrita atletska 
steza, proga za smučarski tek, …..); 

• dodelati blagovno znamko, programe, cenovno dostopnost in ponudbo paketov športno-
rekreacijske infrastrukture za prebivalce in posledično tudi turiste; 

• prilagoditi turistični in rekreacijski model prostorskim, okoljskim in klimatskim razmeram 
(toplejše zime, rekreativna neizkoriščenost Pohorja na eni strani in urbanistične degradacije na 
drugi strani).  

Prioritetni projekti: 

• dokončanje izgradnje (obnove) Ljudskega vrta; 

• adaptacija dvorane Tabor, Ledne dvorane; 

• obnova kopališča Pristan. 

KULTURA 

• povečati dostopnost kakovostnih kulturnih vsebin vsem prebivalcem MOM; 

• uveljavitev Maribora kot pomembnega regionalnega kulturnega in ustvarjalnega središča; 

• izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je 
ustanovila MOM; 

• zagotavljanje stabilnih finančnih, infrastrukturnih in drugih pogojev za delovanje nevladnega 
kulturnega sektorja; 

• krepitev medpodročnega povezovanja in sodelovanja med nacionalnimi in mestnimi javnimi 
zavodi na področju kulture; 

• vzpostavitev podpore za mlade, nezaposlene umetnike; 

• krepitev kulturnega življenja v vseh MČ in KS MOM; 

• podpora razvoju kulturnih in kreativnih industrij; 

• podpora razvoju kulturnega turizma; 

• podpora programom s področja knjige in branja. 

Prioritetni projekti: 

• prenova Pokrajinskega muzeja Maribor; 
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• širitev in obnova Mariborske knjižnice; 

• širitev in obnova Umetnostne galerije Maribor. 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V MOM  

a) na predšolskem področju: 

• skrb za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v MOM; 

• pomoč družinam pri vzgoji in varstvu otrok; 

• razvoj in ohranitev kakovostne mreže javnih vrtcev in hkrati sledenje načelom pravice do izbire 
in drugačnosti; 

• zagotavljanje kakovostne, pestre in raznovrstne ponudbe programov in dejavnosti predšolske 
vzgoje, 

• spodbujanje dodatne ponudbe dejavnosti, ki odgovarja na različne potrebe otrok in staršev 
(dopolnilne dejavnosti na področju varovanja predšolskih in mlajših šolskih otrok, stalna in 
občasna varstva na domu otrok, odprta in pokrita igrišča z organiziranim varstvom in/ali 
vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, kakovostni kulturno vzgojni programi. 

b) na področju osnovnošolskega izobraževanja: 

• zagotavljanje možnosti, da bodo lahko vsi, ne glede na njihov spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost ali telesno in duševno konstitucijo, optimalno razvijali svoje 
dispozicije in nadarjenosti ter se celovito osebnostno razvijali v skladu s svojimi sposobnostmi 
in razvojnimi zakonitostmi; 

• vsem zagotoviti enake možnosti za vzgojo in izobraževanje, še zlasti to velja za otroke iz socialno 
manj spodbudnih okolij ter za otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami. Razumeti 
moramo, da lahko demokratične družbe zmanjšajo družbeno neenakost (s prerazporeditvijo 
dobrin in pravic), samo če obstaja v družbi občutek medsebojne povezanosti in solidarnosti med 
ljudmi. 

SOCIALNO VARSTVO 

• zagotoviti dosegljivost storitev in programov uporabnikom ne glede na njihov socialni položaj, 
kraj bivanja za vse skupine potencialnih uporabnikov, tudi tistih, ki so funkcionalno ovirani; 

• uvesti enovit sistem dolgotrajne oskrbe s povezanimi zdravstvenimi in socialnimi storitvami za 
vse starostne skupine, ki potrebujejo oskrbo; 

• spodbuditi razvoj in uporabo sodobnih informacijsko – komunikacijskih in drugih podpornih 
tehnologij, kot podporo za izvajanje storitev in programov socialnega varstva; 

• izboljšati informiranje in ozaveščanje potencialnih uporabnikov o možnostih za vključitev v 
storitve in programe; 

• povečati avtonomijo programov in drugih oblik pomoči z zagotavljanjem večjega vpliva 
uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev; 
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• spodbuditi proces inovativnosti in stalnega uvajanja izboljšav v programih in storitvah 
socialnega varstva 

Prioritetni projekti: 

• izgradnja vsaj 50 varovanih stanovanj; 

• organiziranje medgeneracijskega sodelovanja (vključevanje oseb, ki so na zavodu za 
zaposlovanje); 

• pridobivanje koncesij za izvajanje javne službe socialnega varstva starejših in oseb s posebnimi 
potrebami; 

• oskrba starejših na domu s povečanjem pomena službe pomoči na domu (z učinkovitim 
informiranjem promovirati dane možnosti); 

• pomoč na domu s vključevanjem brezposelnih oseb. 

VODENJE IN UPRAVLJANJE MOM 

• ustanovitev Mariborskega holdinga v letu 2019 v katerega se poveže podjetja, ki so v večinski 
lasti MOM; s takšno obliko združitve se bo zagotovilo učinkovito, konkurenčno in k uporabnikom 
usmerjeno javno službo; povečal se bo nadzor nad javnimi podjetji in njihovimi hčerinskimi 
družbami; racionalizacijo stroškov znotraj holdinga je mogoče doseči z učinkovito organizacijo 
vodenja in dela, uvedbo centraliziranega upravljanja sistema nabave za celoto ali posamezne 
sklope lastništva MOM: občino, javna podjetja, javne zavode, agencije in sklade ter s prekinitvijo 
prakse podvajanja del pri posameznih izvedbah sanacij s strani več javnih služb; 

• razmejitev mestnih četrti: v trajnostnem smislu je, glede na naloge, ki jih je potrebno prenesti 
na javne partnerje in obstoječe skupnosti, potrebno poudariti pomen ustrezno preoblikovanih 
mestnih četrti kot nosilcev lastne identitete in nosilcev participatorne prenove MOM. 

 

Rok Zalar 

Programa je v obliki slike objavljen na profilu: Rok Zalar in lista Zelenih Maribor. Mladi so v programu 
omenjeni v sklopu Skrb za mlade. 

SKRB ZA MLADE – gradnja neprofitnih stanovanj za mlade družine in socialno ogrožene, ki zaradi stanja 
na trgu dela ne dobijo ustreznega plačila za svoje delo.  

Na mlade se navezujejo tudi ukrepi v nekaterih ostalih sklopih. Preostalega programa ne kopiramo, saj 
je objavljen samo kot slika.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zelenimaribor/photos/a.2144473032249759/2144473055583090/?type=3&theater
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Saša Arsenovič (Naj mesto dela za vse) 

Mladi v programu nimajo svojega sklopa, so pa omenjeni v posameznih področjih (npr. stanovanja za 
mlade, priložnosti za zaposlitev, izobraževanje…), prav tako bodo predlagani ukrepi vplivali tudi na 
življenja mladih v mestu. Program je objavljen na spletni strani liste Za Maribor ter v povzetku kopiran 
odspodaj: 

MESTO ZA VSE GENERACIJE 

Medgeneracijsko sobivanje, sodelovanje in razumevanje  generacij postajajo prioritete sodobnega časa. 
Zato mora mestna občina Maribor pri načrtovanju prihodnosti zagotoviti kvalitetne pogoje življenja za 
vse generacije.  

• Z izgradnjo neprofitnih stanovanj bomo mladim omogočili, da ostanejo v mestu. 

• Zaradi staranja prebivalstva potrebujemo več novih varovanih stanovanj in prostora v domovih 
za ostarele. Starejšim, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem 
bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami 
bomo pomagali z izboljšanim izvajanjem pomoči na domu. 

• Za obnove in investicije v osnovne šole bomo v mestnem proračunu namenili več sredstev kot 
doslej.  

• Povezovanje ljudi v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih bo dobilo večjo vlogo kot do sedaj. 

MESTO ZNANJA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

Znanje je osnovni pogoj za razvoj mesta. Spodbujali in razvijali ga bomo tako v povezavah univerze z 
gospodarstvom kakor tudi v humanističnih in umetnostnih disciplinah, brez katerih ni kakovostnega 
življenja sodobnega mesta. 

• Vzpostavitev sodelovanja z Univerzo Maribor pri svetovanju, načrtovanju in izvajanju strateških 
projektov Mestne občine Maribor 

• S strategijo razvoja zagonskih podjetij (start-upov) lahko v mestu in širši okolici ustvarimo 
nova  kvalitetna delovna mesta, ki bodo razvijala okolju prijazne produkte. To lahko dosežemo 
s postopnim razvijanjem "mikro firm". Temu bomo namenili posebno start-up cono.  

• Novih delovnih mest ne moremo načrtovati, če obenem ne poskrbimo za stanovanja. 
Z večgeneracijsko stanovanjsko politiko bomo izobraženim mladim ponudili najemniška 
stanovanja, starejšim pa zagotovili varovana stanovanja v mestu in prostor v domu. 

• Povečanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake in študente z namenom zagotavljanja in 
vračanja najsposobnejših kadrov uglednim strokovnjakom, ki so zapustili Maribor za prenos 
njihovih izkušenj in znanja.  

• Pobuda za uvedbo osnovne šole programa mednarodne mature. Na ta način bo tudi Maribor 
dobil mednarodni program za osnovno šolo v angleškem jeziku, ki bi poleg šolanja naših otrok 
omogočal tudi šolanje otrok tujcev, delujočih v Mariboru. Brez pritoka tujega kapitala in tujih 
strokovnjakov Maribor v prihodnosti ne bo konkurenčen.  

• Večja vlaganja v obnovo šol in vrtcev. 

https://www.zamaribor.si/Program
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• Podpora ustanovitvi raziskovalne postaje za srednješolce Severovzhodne Slovenije v okviru II. 
gimnazije: predlog je že bil predstavljen Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in bil zelo 
dobro sprejet. Podpora MOM je pomembna za uspeh tega projekta.  

MESTO GOSPODARSKIH PRILOŽNOSTI 

• Povezovanje gospodarstva in širšega družbenega okolja, znanosti ter izobraževanja je v 
konkurenčnih razmerah vse bolj globaliziranega sveta postalo nujnost. 

• Univerza z ustvarjanjem znanja in prenosa na študente ter Štajerska gospodarska zbornica (s 
tehnično pomočjo pri pripravi dokumentacije ter celovitimi storitvami za lažji vstop in delovanje 
na mednarodnih trgih) kot partnerja prinašata ključne sinergijske učinke. 

• Maribor leži na dveh evropskih prometnih koridorjih, ki povezujeta sever in jug ter vzhod in 
zahod Evrope, drugega največjega svetovnega trga. Kot največja občina v regiji lahko Maribor z 
umno politiko poveže celotno regijo in prispeva k razvoju. Ne gre za prevlado ali vladanje ene 
občine, pač pa za nujnost gospodarskega sodelovanja.  

• V Maribor in Podravsko regijo si bomo prizadevali pridobiti nekaj nacionalnih institucij in se 
zavzemali za policentrični razvoj Slovenije. Sedež posameznih institucij (ministrstev, agencij, 
pravosodnih institucij…) bi pomenil tudi podporo razvoja gospodarstva v regiji in mestu Maribor. 

Strategija razvoja gospodarstva v Mariboru: 

• Strategijo bo na strokovnih temeljih in v tesnem sodelovanju z gospodarstvom pripravila regijska 
GZS.  Mestna občina bo zagotovila njeno avtonomno in profesionalno izvajanje.  

• Cilji strategije so najbolj realno dosegljivi takrat, kadar jih uresničujejo tisti, ki si jih tudi sami 
soodgovorno zastavljajo. Jasno začrtane razvojne priložnosti bodo omogočile tudi določanje 
razvojnih prioritet posameznih gospodarskih subjektov.  

 Strategija bo: 

• določila vodilne gospodarske dejavnosti v občini,  

• poiskala potenciale za izboljšanje konkurenčnosti,  

• odgovorila na vprašanja, kateri poslovni modeli so z vidika internacionalizacije najbolj primerni 
za občino in posamezna podjetja,  

• zajemala tudi področje trga delovne sile in konkretnih potreb po kadrih v deficitarnih poklicih, 

• določila načine in ukrepe za privabljanje novih investiciji in  učinkovitejše črpanje kohezijskih 
sredstev,  

• opredelila v katero smer spodbuditi razvoj energetike ter proizvodnje in distribucije obnovljivih 
virov energije 

Sodelovanje občine in gospodarstva 

• Občinska gospodarska politika bo trajnostno naravnana. Naš cilj je gospodarski razvoj mesta, ki 
je bilo vedno industrijsko močno in napredno središče regije. 
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• Občina bo najbolje pomagala pridobivati investicije z ustvarjanjem ustreznih pogojev za 
vlagatelje. Zato bo določila strategijo poslovnih con in sistemsko poskrbela za njihovo 
komunalno in infrastrukturno opremljenost. 

• Profesionalno zastavljeni projekti informacijsko-komunikacijske infrastrukture (digitalizacija, 
optično omrežje, odprt wi-fi) in prometne logistike z možnostjo razvoja multimodalnega 
logističnega centra (letališče Maribor, poslovne cone, železnica, ceste, Univerza) so ključni za 
gospodarski zagon. 

Turizem in razvoj novih blagovnih znamk 

• Mesto z okolico predstavlja turistični potencial, ki ga bomo razvijali z vrsto turističnih produktov 
in z razvojem blagovnih znamk.  

• Pohorje predstavlja celovito destinacijo in enkratno priložnost za razvoj vrhunske blagovne 
znamke. Neokrnjeni naravi, športnim in rekreacijskim terenom in objektom z vrhunskimi 
tekmovanji v kombinaciji s termalnim in zdraviliškim turizmom ter adrenalinskimi destinacijami 
bomo dodali še manjkajočo vrhunsko kulinarično in hotelsko ponudbo ter posodobili 
namestitvene zmogljivosti in infrastrukturo. Z ustreznim upravljanjem in sodelovanjem med 
občinami in regijami bomo Pohorje spremenili v motor turističnega razvoja.  

• Vinogradništvo s tradicijo kletarjenja, staro trto in Piramido tvori drugi steber turističnega 
produkta mesta.  

ZDRAVO IN OKOLJU PRIJAZNO MESTO 

Maribor mora končno zaživeti s svojo reko in predmestjem. Za to je potrebna ureditev Lenta in 
Mariborskega otoka in vzpostavitev občutka, da nas reka spaja in ne deli. Zgradili bomo  že načrtovano 
brv in nove mostove. Uredili bomo parke, rekreacijske površine, športne površine in otroška igrišča.  

Zmanjšali bomo škodljive emisije v okolje in dokončno uredili kanalizacijsko omrežje. Ločili bomo 
meteorne vode od fekalne kanalizacije in zmanjšali obremenitve čistilne naprave. Ekološko neprijaznim 
vozilom ne bomo dovolili vstopa in raje spodbujali električno mobilnost in vozila na stisnjen zemeljski 
plin (CNG). Uredili in ohranili bomo Betnavski gozd in povezave Betnavskega gozda s Pohorjem preko 
predvidenega pokritega vkopa Južne obvoznice. Dvorec Betnava bo postal center turističnega in 
rekreacijskega območja. Ureditev Stražunskega  gozda, Bresterniškega jezera – celovita ureditev 
rekreacijskega območja.  

MESTO UREJENEGA URBANIZMA, ARHITEKTURE IN PROMETA 

Urbanizem in arhitektura 

• Poskrbeli bomo za prostor s sistemskim pristopom in načrtovanjem. Izdelali bomo prostorsko 
vizijo mesta in realiziraliObčinski prostorski načrt. Promet v starem mestnem jedru bomo 
trajnostno uredili tako, da bo omogočil revitalizacijo in celovito obnovo starega mestnega jedra. 
Pregledali in ocenili bomo vse dobre projekte iz preteklosti in  aktualne tudi realizirali. Izvedli 
bomo generalno tlakovanje in ureditev mestnega parterja.Mesto zaznamuje največja slovenska 
reka. Na njej   bomo uredili plovnost, kot približevanje ljudi vodi, saj je Maribor tudi mesto 
splavarjev, veslačev, potapljačev, jadralcev... Povezali bomo Mariborski otok z obema 
bregovoma. Uredili bomo trge, denimo trg Borisa Kidriča pred Železniško postajo z ureditvijo 
parkiranja, Trg svobode, Vojašniški trg, Trg revolucije… Poseben poudarek bomo namenili 
obnovi parkov in zelenih mestnih sestojev. Obnovili bomo avtobusno postajo in jo na novo 
osmislili. Dodatne priložnosti ponujajo Akvarij v mestnem parku in ostanki gradu na Piramidi. 
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Maribor ni samo levi breg, ampak mnogo več. Naša vizija je vzpostaviti nemoteno komunikacijo 
med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi ter ustvariti skupno mariborsko identiteto, ki 
nam bo vsem v ponos. 

Cestno - prometna ureditev 

• Med infrastrukturne projekte, ki so ključni za gospodarski razvoj, sodi cel prometni paket: od 
vzpostavitve notranjega prometnega obroča in prometne komunikacije v smeri vzhod – zahod 
prek pospešitve javnega potniškega prometa do dokončanja Južne obvoznice.  

• Maribor se sooča že vrsto let z nerešeno problematiko ureditve prometa na levem bregu Drave, 
ki onemogoča ureditev starega mestnega jedra. Za rešitev tega problema moramo prednostno 
urediti promet na relaciji vzhod-zahod. Med tremi možnimi scenariji bomo realizirali 
najustreznejšega. Na osnovi tega bomo trajnostno uredili promet v starem mestnem jedru. 

• Na desnem bregu se bomo lotili preboja ulice Pariške komune na Pobrežje, za kar že obstaja 
OPPN. S tem bo rešena tudi povezava Pobrežja s centrom mesta, navezana na hitro cesto in 
rešeno neustrezno križišče pri Telekomu. 

• Skupaj z državo bomo izvedli projekt južne obvoznice MB, vključno z navezavo na hitro cesto in 
avtocesto, ter podaljšali cesto Proletarskih brigad od Zahodne obvoznice do Peker. 
Predlagali  bomo ukinitev vinjetnega sistem na hitri cesti skozi Maribor, s čimer bomo 
razbremenili promet na Tržaški in Titovi cesti. 

• Z novim podvozom pod železnico bomo povezali Tezno z območjem BTC.  

• Preuredili bomo Partizansko cesto in se lotili nujne prenove Titovega mostu. Cesta mora dobiti 
mora značaj mestne prometnice z več zelenja in nižjimi hitrostmi. Uredili bomo vozišča v 
Mariboru s pohodnimi površinami in talno signalizacijo. Zmanjšali in nadzirali bomo izvedbo 
prekopov na voziščih in s tem uničevanje cest. Ukinili bomo parkiranje na Slomškovem trgu in 
dali trgu primerno podobo. Izvedli bomo aktivnosti za centralno garažno hišo na levem bregu. Z 
uvedbo vsaj enega parkirišča po sistemu P+R bomo zmanjšali pritisk na mesto. 

• V starem delu mesta bomo avtobusni promet uredili z manjšimi in okolju prijaznimi avtobusi in 
drugimi oblikami trajnostne mobilnosti. 

• S serijo pobud za ureditve kolesarskega prometa bomo vzpostavili kolesarski “križ” in ga 
povezali z obstoječo komunikacijo V-Z in S-J. 

• Na levem bregu bomo izvedli zvezno kolesarsko pot od Bresternice ob Dravi preko Lenta, Melja 
in Malečnika – navezava na desni breg z brvjo pri MB otoku in novo brvjo na Lentu. Na desnem 
bregu pa vzdolžno kolesarsko povezavo ob Dravi od HE Mariborski otok do Pobrežja, Zrkovcev 
in Brezja. 

• Uredili bomo tudi zvezno kolesarsko povezavo Hoče – Razvanje – Tabor – center (preko Starega 
mostu). Organizirali bomo sodoben najem koles in poskrbeli za varne kolesarske poti do šol. 

• Skupaj z državo bomo uredili sodobna železniška postajališča na relaciji Ruše – Maribor kot 
alternativo avtobusnemu prometu. Tudi na relaciji Hoče – Tezno – Maribor center bomo 
zagotoviti mestne in primestne železniške povezave ter uredili nova oziroma posodobili 
obstoječa postajališča. 
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• Izvajali bomo ukrepe trajnostne mobilnosti. V starem mestnem jedru in na starem mostu bomo 
počasi in postopno zmanjševati motoriziran promet.  

• Uvedli bomo zadostno infrastrukturo za elektro mobilnost. Vpeljali pasove za avtobusni promet 
in električna vozila. Zavzemali se bomo, da Maribor postane pilotno mestno avtonomne 
mobilnosti.  

MESTO KULTURE IN ŠPORTA 

Področji kulture in športa lahko za mestno občino Maribor poleg njune primarne vloge predstavljata 
tudi potencialni ekonomski učinek.  

• Mestne knjižnice. Zagate Mestne knjižniceso simbol neučinkovite mestne uprave, ki niha od ene 
do druge začasne rešitve, namesto da bi si zastavila trajnejše cilje. Knjižnica sodi v mestno 
središče, saj vanj prinaša življenje tako z obiskovalci kot vsebinami  – še posebej, če sodobno 
knjižnico vidimo kot multimedijsko srečevališče radovednih in znanja željnih Mariborčank in 
Mariborčanov. 

• Ustanovitev Zavoda Udarnik. Kino Udarnik omogoča odlične pogoje za ponudbo glasbene 
produkcije, namenjene mladi in srednji generaciji. Takšen zavod je v Ljubljani Kino Šiška - Center 
urbane kulture in je primer odlične prakse. V prostorih Zavoda Udarnik bo deloval tudi Mestni 
kino. Maribor je eno redkih mest, ki takšnega kina nima. Mestni kino omogoča predvajanje 
filmov, ki niso odvisni le od trga, ampak so velikega pomena za filmsko vzgojo in filmske 
ljubitelje. 

• GT 22. V GT 22 nastaja vedno bolj uveljavljena produkcija, ki jo bo mestna občina Maribor 
financirala v primernem obsegu.  

• Večja podpora Carmini Slovenici. Četudi je v svetu zborovstva izjemno prepoznavna in blagovna 
znamka, je doma delo Carmine Slovenica premalo cenjeno. Brez večje podpore MOM bo težko 
nadaljevala z uspešnim delom, prenehanje delovanja pa bi pomenilo nepopravljivo izgubo. 

• Sodelovanje s festivali v Ljubljani in Gradcu. V Ljubljani poteka vrsta festivalov npr. Mesto žensk, 
Mladi levi itd. Nekatere predstave oziroma koncerte bi lahko prenesli v Maribor. Stroški bi bili 
zaradi prihoda skupin v Ljubljano precej nižji. Podobno velja za sodelovanje s 
festivalom Štajerska jesenv Gradcu.  

• Podpora manjšim neodvisnim pobudam. V mestu je veliko manjših aktivnosti, ki imajo potencial 
večjih zgodb in jih bomo podprli. 

• Dogajanje v mestnem središču. Mestna občina bo z razpisom namenila sredstva za kulturno 
dogajanje v mestnem središču, ki bi skozi pomladanski in poletni čas privabilo ljudi.  

• Nadaljnje financiranje festivalov Lent in Maribor ter Borštnikovega srečanja s sodelovanjem pri 
njunem vsebinskem razvoju.  

• Rešitev prostorskega problema Umetnostne galerije. 

• Večja podpora ljubiteljski kulturi. Sredstva za to področje so veliko premajhna, vključujejo pa 
veliko število ljudi. 

• Ureditev pokritih tribun na stadionu na Taboru, saj Maribor ne premore manjšega stadiona. 
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• Povečanje števila javnih športnih igrišč. 

• Obnova zahodne tribune Ljudskega vrta in dokončanje celovito zastavljene obnove. 

Program posebej izpostavi deset projektov, s katerimi se lahko začne takoj: 

• Najprej bomo mesto temeljito očistili in umaknili smetnjake pod zemljo. 

• Uredili bomo staro mestno jedro. 

• Vzpostavili bomo notranji prometni obroč in zagotovili prometno komunikacijo v smeri vzhod – 
zahod.  

• Sistem garažnih hiš bomo umestili na obod starega mestnega jedra in ga kombinirali s centralno 
garažno hišo pod Glavnim trgom. 

• Z ureditvijo prometnih pasov bomo pospešili javni potniški promet, na vpadnicah pa uredili 
sistem parkirišč “Park & Ride”. 

• Dokončali bomo projekt Južne obvoznice.  

• Revitalizirali bomo industrijske cone Melje, Studenci in Tezno. 

• Z novo brvjo preko Drave in povezavo z Mariborskim otokom bomo sklenili dravsko krožno 
rekreativno pot. 

• Oživili bomo vodne aktivnosti na Dravi in drugih vodnih površinah v mestu. 

• Zgradili bomo brv na Lentu. 

 

Uroš Prikl 

Programa nismo našli. O njegovih aktivnostih se lahko informirate na njegovem profilu: Uroš Prikl. 

 

Vlado Šega (Maribor za vse) 

Mladi v programu nimajo svojega sklopa, so pa omenjeni v posameznih področjih (npr. igrišča, novi 
projekti glede na potrebe mladih…), prav tako bodo predlagani ukrepi vplivali tudi na življenja mladih v 
mestu. Program je objavljen na spletni strani stranke Levica in kopiran odspodaj (povzetek): 

1. RAZVOJ SKUPNOSTI 

PREPREČEVANJE IZSELJEVANJA 

• Vzpostavili bomo pogoje, da bodo Mariborčani ostajali v Mariboru in da bodo ljudje v Mariboru 
videli mesto prihodnosti zase in za svoje družine. 

https://www.facebook.com/uros.prikl.92
http://www.levica.si/wp-content/uploads/2018/11/MARIBOR-ZA-VSE-program-za-lokalne-volitve-2018.pdf
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• Poskusili bomo obdržati ljudi, ki se v mestu izobrazijo in nuditi več možnosti za zaposlitev s 
povezovanjem s podobnimi mesti (mreženje znanj, nastopanje na projektnih razpisih, projektno 
delo).  

• Naša skrb bo v kvalitetnem šolanju za vse in razvijanju možnosti za preživljanje prostega časa 
zunaj (prehrana otrok, igrala za otroke, vzdrževanje in odpiranje po potrebi novih rekreativnih 
igrišč). 

• Skupaj z mladimi bomo razvijali nove projekte, glede na potrebe v Mariboru. 

KREPITEV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE 

• Zahtevali bomo spremembe Poslovnika mestnega sveta in Statuta Mestne občine Maribor, ki 
sta pravni podlagi za transparentno sodelovanje vseh občank in občanov. Zavzemali se bomo za 
omejitev uporabe izrednih in dopisnih sej, za vpis obveze participativnega proračuna ter za več 
pooblastil mestnih četrti (MČ) in krajevnih skupnosti (KS) o odločanju o projektih s pravico do 
soodločanja o kvoti sredstev zanje. 

• Spodbujali bomo ukrepe za neposredno odločanje in soodločanje občank in občanov pri vseh 
večjih vprašanjih lokalnega pomena ter uporabo posvetovalnega referenduma na lokalni ravni 
in drugih oblik soodločanja občank in občanov.  

• Spodbujali bomo aktivno participacijo z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi. Župan in 
mestni svetniki bodo med ljudmi na terenu, kjer bomo skupaj prepoznavali potrebe za občane. 

PARTICIPATORNI PRORAČUN 

Potrebno je zagotoviti neposredno udeležbo občank in občanov pri načrtovanju javne porabe v obliki 
participatornega proračuna in v ta namen zagotoviti ustrezno administrativno podporo na strani občine 
ter zadosten obseg sredstev (delež proračuna). Uvedli bomo participatorni proračun v smiselnem 
obsegu in z jasnimi zavezami, saj se do sedaj ni realiziral v pravem pomenu besede. 

LAJŠANJE ŽIVLJENJA POMOČI POTREBNIM  

Občina bo kot povezovalec in mediator povezala javne službe in nevladne organizacije s področja 
socialnega varstva in tako omogočila občanom učinkovitejši dostop do socialnih storitev: 

• Ustanovitev svetovalne pisarne, ki bo imela povezovalno, svetovalno in mediacijsko funkcijo ter 
bo namenjena tako posameznikom/občanom kot organizacijam – celostna obravnava pri 
reševanju težav občanov. 

• Ponovno odprtje socialne trgovine. 

• Skrb za ostarele: spodbujanje skrbi za starejše - spodbujanje programa starejši za starejše (zveza 
upokojencev) in morda njegova nadgradnja, programi medgeneracijskega sodelovanja, pri 
čemer bi bilo smiselno poleg medgeneracijskih centrov začeti s programom sobivanja mlajših in 
starejših (starejši imajo morda stanovanja, ki jih ne morejo več vzdrževati, hkrati pa še ne želijo 
v dom za ostarele. V teh primerih bi mogoče lahko sobivali s kakšno mlado družino ali s študenti, 
ki stanovanja nimajo). 

• Zdravstveno stanje in oskrba: zaradi staranja meščanov je nujno, da skrbimo za obstoječe 
zdravstvene domove v Mariboru (npr. za Zdravstveni dom Tezno je bila obljubljena renovacija, 
ki se nikoli ni izvedla). V okviru le-teh bi bilo smiselno omogočiti kak program zaznavanja 
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težav pri starejših in glede na potrebe razvijati programe v MČ in KS. 

• Pomoč prebivalkam in prebivalcem v stiski, ki so ostali brez dostopa do zdravstvene oskrbe. 

REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV 

• Aktiviranje nezasedenih stanovanj v javni ali v zasebni lasti, vzpostavitev javnega urada za 
oddajanje in najemanje stanovanj (register najemodajalcev in register najemnikov). Nemudoma 
bomo preučili potrebe in hkrati možnosti za gradnjo stanovanj za vse skupine prebivalcev (mladi, 
stari, družine ...), predvsem na območju MOM, pa tudi v dogovoru s sosednjimi občinami (1/3 
za trg, do 1/3 za najem, vendar v lasti občine in vsaj 1/3 socialnih stanovanj).  

• Spodbujali bomo organizacijo in delovanje neprofitnih stanovanjskih zadrug. Poleg dostopnosti 
stanovanj, takšna ureditev ponuja tudi demokratično odločanje o skupnih bivanjskih razmerah, 
negovanje solidarnosti in odgovornosti do neposredne okolice ter širšega okolja. 

• Aktivno spodbujanje razvoja stanovanjskih zadrug bomo lahko izvajali z ugodnim oddajanjem 
zazidljivih zemljišč in stavb v lasti MOM, začasno oprostitvijo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in s pomočjo pri pridobivanju ugodnih dolgoročnih posojil. 

2. RAZVOJ MESTA 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Naš cilj je zagotoviti učinkovit, cenovno dostopen in privlačen javni promet. Prizadevali si bomo za 
mešano rabo prostora, kar pomeni način mestne pozidave, ki dokaj strnjeno in na kratkih razdaljah 
združuje stanovanjske, gospodarske in druge storitvene funkcije, omogoča večnamensko izrabo 
prostora ter nudi pestro izbiro načinov premikanja (javni promet, avto, hoja, kolo ...), prostorski razvoj 
pa usmerja tako, da se daje prednost mešani in zgoščeni rabi prostora. 

KULTURA IN UMETNOST 

Financiranje kulture in umetnosti v občini mora biti razvojno naravnano. Zagotovili bomo spodbujanje 
in pomoč občine pri prijavljanju kulturnih zavodov in nevladnih organizacij na evropske razpise in 
namenitev sredstev za sofinanciranje lastnega deleža uspešnim projektov. 

Prizadevali si bomo za obnovo dotrajane kulturne infrastrukture, v kolikor bo mogoče tudi s pomočjo 
sredstev EU in države. Spodbujali bomo neinstitucionalizirane urbane in alternativne kulture; možnost 
razvoja kulturne in umetniške dejavnosti izven upravnih okvirjev mesta je zelo pomembna, saj dovoljuje 
nepredvidljive dejavnosti, povezovanja in sodelovanja. Okolja, ki omogočajo alternativno kulturno 
dejavnost po eni strani kažejo na nezadostnost upravnega okvirja, ki se lahko posledično razvija, in po 
drugi strani spodbujajo večjo vključenost ter kritiko obstoječih kulturnih okvirjev. Neinstitucionalni 
kulturi je potrebno omogočiti enakopraven dostop do javnih sredstev.  

ŠPORT, REKREACIJA IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

Maribor je zeleno mesto in naredili bomo vse, da takšen tudi ostane. Veliko zelenih površin, dober zrak 
in vodno bogastvo so prednosti Maribora, ki omogočajo prebivalkam in prebivalcem vzdrževanje 
zdravega življenjskega sloga skozi vsa življenjska obdobja.  

• Prizadevali si bomo obnoviti obstoječo in že dotrajano športno infrastrukturo. 
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• Obnovili in na novo bomo postavili zunanjo rekreacijsko opremo: zunanji fitnes, trim steze, 
igrala za otroke ... 

• Poskrbeli bomo za boljše vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin v mestu in okolici. 

• Spodbujali bomo samooskrbo, predvsem s povezovanjem lokalnih pridelovalcev zdrave hrane. 

• Prebivalcem bomo omogočili urejanje urbanih vrtov in posledično možnosti za lastno pridelavo 
hrane. 

REŠEVANJE OKOLJSKIH IZZIVOV 

Posebno poročilo o posledicah globalnega segrevanja za 1,5 stopinje nas opominja, da moramo sprejeti 
in izvajati še intenzivnejše ukrepe za zmanjševanje obremenjenosti Zemlje. Ukrepati moramo kot 
skupnost in kot posamezniki.  

• Prizadevali si bomo za spodbujanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov (spodbujanje 
energetskih zadrug). 

• Spodbujali bomo čim manjšo proizvodnjo odpadkov in učinkovitejše ločevanje odpadkov. 

• Izvajali bomo ukrepe za večjo uporabo javnega mestnega prometa in za zmanjševanje 
avtomobilskega prometa v centru mesta. 

• Prizadevali si bomo za širjenje kolesarskih poti in stez ter za sanacijo že obstoječih stez, kar bo 
omogočalo varnejše kolesarjenje. 

• Kje je to mogoče, bomo zastavili projekt zelenih streh. 

• Prizadevali si bomo za energetsko obnovo stavb v javni lasti in spodbujali energetsko obnovo 
stavb v zasebni lasti. 

• Prizadevali si bomo za ukrepe za zmanjšanje porabe energentov (varčnejša ulična razsvetljava, 
varčnejša razsvetljava v javnih ustanovah ...). 

3. DELOVANJE MESTNE UPRAVE 

RAZVOJNA INSTITUCIJA 

Vzpostavitev Urada za razvoj, družbene inovacije in participacijo prebivalstva, ki bo združeval in 
organiziral znanje ter pobude v MOM. 

SVETOVALNI ODBORI 

Vzpostavitev Svetovalnih odborov za odpravljanje primanjkljajev na akutnih mestnih družbenih 
področjih (odpravljanje revščine, transparentnost in koruptivnost, ekonomski razvoj, večanje dotoka 
finančnih sredstev v mesto...). Svetovalne odbore župan vzpostavlja ali ukinja po potrebi, v njih bodo 
sodelovali domači ali tuji strokovnjaki in strokovnjakinje ter civilna družba. Krepitev dialoga občine z 
nevladnimi organizacijami in pobudami občanov. 
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UVEDBA NOVEGA MERILA USPEŠNOSTI GOSPODARSKE RASTI 

Uvedba drugačnih meril uspešnosti, ki bodo poleg gospodarske uspešnosti vključevala vsaj še okoljsko 
vzdržnost in socialno enakost. Le s takšnimi merili bomo lahko sledili uspešnosti izvajanja ukrepov in 
razvijali nadaljnje strategije izboljševanja bivanjske ravni. 

VLOGA OBČINE KOT NAROČNIKA 

Občina mora javno naročanje uporabiti za doseganje širših družbenih ciljev in vpeljati kriterije kot sta 
spoštovanje delavskih pravic (po celotni podizvajalski verigi) in ekološki odtis. 

TRANSPARENTNOST IN BOJ PROTI KORUPCIJI 

• Prizadevali si bomo za uveljavitev načela odprtih knjig (vpogled v poslovanje občine in javnih 
podjetij) in nadzor občanov nad poslovanjem javnih podjetij.  

• Poslovanje mora biti transparentno in na očeh javnosti. Informacije o vseh načrtovanih 
investicijah, njihovem financiranju in rednem poslovanju morajo biti na voljo javnosti. 
Omogočen mora biti tudi vpogled v vse denarne tokove MOM in njenih javnih podjetij, saj se da 
ravno na takšen način uspešneje premagovati korupcijo in zaznati morebitne nečedne posle. 
MOM z vsemi njenimi javnimi službami je last občanov in mora delovati v njihovo korist.  

POSLOVANJE PODJETIJ IN ZAVODOV V LASTI OBČINE 

Občinska podjetja ne smejo poslovati enako kot zasebna, ampak morajo biti vodilna na področjih 
ekonomske demokracije, spoštovanja delavskih pravic, transparentnosti in koordiniranja z uporabniki. 
Na vseh ravneh bomo uveljavljali ukrepe proti uporabi prekarnega in slabo plačanega dela, 
»outsourcingu delavcev« (pogosto čistilke in varnostniki), slabim delovnim pogojem in plačilu, ter 
onesnaževanju okolja. 

SOUPRAVLJANJE PODJETIJ IN ZAVODOV V LASTI MOM 

V okviru veljavne zakonodaje bomo uvedli sistem soupravljanja oziroma samoupravljanja v podjetjih in 
zavodih v lasti MOM. Podjetja in zavodi v lasti MOM so last vseh nas, kakor tudi zaposlenih v njih. Uvesti 
moramo sistem, ki zaposlenim omogoča aktivno sodelovanje pri odločitvah teh podjetij in zavodov. 
Javna podjetja so pravo mesto za okrepitev sodelovanja delavcev pri upravljanju in nadzorovanju 
podjetij. Zaposleni morajo biti ves čas seznanjeni s poslovanjem, bodisi neposredno bodisi prek sveta 
delavcev. Njihovi izvoljeni zastopniki morajo kot delavski direktorji enakopravno voditi poslovanje oz. ga 
nadzirati kot člani nadzornih svetov. Javna podjetja morajo postati zgled soupravljanja, v katerem delavci 
dejansko prevzemajo ekonomsko oblast, jo med seboj demokratično delijo in se usposabljajo za njeno 
izvajanje. Podobna vloga mora pripasti tudi uporabnikom njihovih storitev. V okviru obstoječe 
zakonodaje lahko predstavnike uporabnikov v organe javnih podjetij imenuje le občina kot 
ustanoviteljica. Zavzemali se bomo za to, da na ta mesta ne bodo imenovani le mestni uradniki, sploh 
pa ne poslovodne osebe in lastniki zasebnih podjetij. Po enakih načelih morajo ravnati v javnih zavodih, 
katerih ustanoviteljica je občina in na ta način uveljavljati ustavno pravico zaposlenih v zavodih, čeprav 
ta še ni zagotovljena s posebnim zakonom. 

GOSPODARSTVO 

Odlično geografsko lego Maribora je potrebno vključiti v spodbujanje gospodarstva. Skupaj z univerzo 
in gospodarstvom bomo ustvarjali pogoje za razvoj gospodarskih panog z višjo dodano vrednostjo. Na 
ta način bomo mlade strokovnjake motivirali, da po šolanju ostanejo v Mariboru.  
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POVEZOVANJE GOSPODARSTVA IN IZOBRAŽEVALNIH USTANOV 

Spodbujali bomo povezovanje med Univerzo v Mariboru, srednjimi šolami in drugimi izobraževalnimi 
institucijami ter gospodarstvom, s ciljem ustvarjanja možnosti za odpiranje delovnih mest z višjo dodano 
vrednostjo. Prizadevali si bomo za povezovanje vseh razpoložljivih potencialov v mestu.  

4. VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA DRUŽBENO ODGOVORNE OBLIKE  

GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA 

• Spodbujanje krožnega gospodarstva in eko socialnega podjetništva ter zadružnih podjetij. 

• Spodbujanje kreativnih industrij. 

• Na pogorišču propadle industrije bomo uredili dovolj infrastrukturno urejenih prostorov za 
podjetništvo. 

• Zavzemali se bomo za zagon zadružništva in odpiranja novih podjetij, ki bodo upravljana po 
sistemu samoupravljanja zaposlenih. Z zadružništvom bomo povezali več majhnih subjektov, ki 
bodo skupaj veliko bolj konkurenčni. 

• Pritiskali bomo na vlado in Državni zbor za selitev sedeža nazaj v MB (selitev bi omogočila 
delovna mesta z višjo dodano vrednostjo). 

• Spodbujali bomo gradbeni sektor v smeri ekološke gradnje in v smeri reševanja stanovanjskih 
problemov v Mariboru (npr. gradnja za neprofitni najem). 

• Zavzemali se bomo za ureditev financiranja in za ureditev srednje ter dolgoročne kadrovske 
politike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor (primerljivo z UKC Ljubljana). 

• Maribor naj postane mesto oddiha. Z vsemi naravnimi danostmi ima priložnost postati idealno 
mesto za dolg ali kratek oddih. Zaradi bližine zelenih površin in prekrasne narave bomo 
spodbujali ekološki in trajnostni turizem v vseh letnih časih. 

• Razvijali bomo kolesarski turizem (posodobitev obstoječih in izgradnja novih stez, navezava na 
že obstoječe mreže v soseščini, zagotovitev spremljevalnih storitev). 

• Tako je mesto hkrati prijetno tudi za njegove prebivalke in prebivalce. 

BOJ PROTI PRIVATIZACIJI JAVNEGA PROSTORA – OMEJITEV OGLAŠEVANJA 

V Mariboru je vedno več objektov za oglaševanje, še posebej na obremenjenih lokacijah, tudi v 
zgodovinskem mestnem jedru. Ti objekti kazijo javni prostor ter zakrivajo kulturno zgodovinsko 
dediščino in spomenike. Prekomerno oglaševanje onemogoča ogled in dostop do spomenikov 
nepremične kulturne dediščine ter posega v zaščitene vizure starega mesta. Gre za privatizacijo javnega 
prostora, ki včasih celo fizično omejuje gibanje pešcev in kolesarjev v mestu. 

 

Zdenko Vinkov 

Programa nismo našli. O njegovih aktivnostih se lahko informirate na njegovem profilu: Zdenko Vinkov. 

https://www.facebook.com/zdenko.vincenc
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Zdravko Luketič 

Programa nismo našli. O njegovih aktivnostih se lahko informirate na njegovem profilu: Zdravko Luketič. 
 

 

https://www.facebook.com/zdravko.luketic

