
Na osnovi rezultatov, doseženih na lokalnih volitvah 2018,

ki strankam in listam, podpisnicam tega sporazuma, omogočajo večinsko koalicijsko

povezovanje v mestnem svetu Mestne občine Maribor,

in

na podlagi vsebin Pisma o nameri sodelovanja »VSI ZA MARIBOR ZA VSE«, podpisanega

13. decembra 2018,

ter

v konstruktivnem duhu povezoval nosti in dobrega sodelovanja

sklepajo

Lista Arsenovič za Maribor

SMC - Stranka modernega centra

Lista kolesarjev in pešcev

Lista Lidije Divjak Mirnik - Lista za pravičnost in razvoj

Socialni demokrati

Levica

Gasilci Maribora Neodvisna lista

DeSUS

Lista Melite Petelin

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Lista mladih. Povezujemo

Stranka mladih - Zeleni Evrope

ZA MARIBOR PRIHODNOSTI.

KOALICIJSKI SPORAZUM O SODELOVANJU

z osnovnim poslanstvom,

da ob upoštevanju jasno izražene volje volilk in volilcev za spremembo

povežejo najboljše programske rešitve in kadrovske potenciale



1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem dogovorom koalicijski partnerji opredeljujejo način sodelovanja pri vodenju in

upravljanju Mestne občine Maribor ter način sodelovanja pri delu mestnega sveta

Mestne občine Maribor v mandatu 2018-2022.

2. člen

Koalicijski partnerji soglašajo, da bodo v koaliciji v Mestnem svetu dosledno izvajali in

spoštovali stališča in cilje sporazuma o sodelovanju.

3. člen

Koalicijski partnerji se zavedajo potrebe po sodelovanju za dosego navedenih in z njimi

povezanih drugih ciljev, zato si bodo s konstruktivni mi razpravami in strokovno

argumentiranimi odločitvami v Mestnem svetu prizadevali zanje.

4. člen

Koalicijski partnerji se zavezujejo, da bodo tako v medsebojnih odnosih kot v razmerju

do opozicije spoštovali načela demokratičnosti, partnerstva in vzajemnega spoštovanja

ter sodelovali v dobro občanov in občank.

2



II. PROGRAMSKE NALOGE KOALICIJE ZA OBDOBJE 2018-2022

5. člen

Koalicijski partnerji se strinjajo, da Mestna občina Maribor potrebuje razvojni preboj, ki

ga lahko skupaj dosežejo le z bolj strokovnim, transparentnim in demokratičnim

načrtovanjem, soodločanjem in vodenjem. Osnovni cilj skupnega delovanja je dvig

kakovosti življenja občank in občanov ob upoštevanju socialnih, okoljskih, družbenih,

ekonomskih in kulturnih dejavnikov. Delovali bodo v skladu z načeli trajnostnega

razvoja in ohranjanja naravnih virov tudi za naslednje generacije.

6. člen

Že s podpisom Pisma o nameri sodelovanja so koalicijski partnerji izrazili pripravljenost

sodelovati pri izvajanju naslednjih programskih nalog:

1. Strateško upravljanje

Boljše upravljanje mestne občine Maribor in uravnotežene, vzdržne ter

razvojno naravnane mestne finance.

Reorganizacija občinske uprave, ki bo vsem občanom in občankam zagotovila

sistematičnost, urejenost, preglednost, boljši servis in upravljanje mesta, kar

predvideva tudi ustanovitev mestnega holdinga z namenom racionalizacije

poslovanja, upravljanja in nadzora.

Ničelna stopnja tolerance do korupcije ali katere koli druge zlorabe javno

zaupan ih odgovornosti za vse funkcionarje in uslužbence mestne občine ter

organe vodenja in nadzora v podjetjih v večinski lasti MOM.

Oblikovanje dolgoročne strategije mesta kot osnove razvojnega preboja z

inovativno, na znanju temelječo, trajnostno usmerjeno in okoljsko

sprejemljivo mestno ekonomijo, ki bo s kakovostnimi delovnimi mesti temelj

privlačnega in konkurenčnega mesta in širše regije. Priprava strategije naj

vključuje širok krog deležnikov, ki bodo zajeli vse segmente mesta.

Izvajanje Trajnostne urbane strategije.
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Zagotavljanje dostopnosti informacij kot temelja transparentnosti delovanja

in zagotavljanja sodobnih storitev; upravljanje mesta in politično odločanje, ki

temelji na sledenju učinkovitosti, transparentno objavljenih in analiziranih

podatkih o upravljanju MOM.

Spoštovanje demokratične kulture dialoga pri upravljanju mesta in načinov

odločanja, ki bodo z večjo stopnjo soudeležbe in uvedbo participativnega

proračuna krepili vlogo aktivnih občanov ter vlogo mestnih četrti in krajevnih

skupnosti.

Zagotavljanje finančnih, infrastrukturnih, organizacijskih in drugih pogojev za

nemoteno delovanje nevladnih organizacij s področja družbenih dejavnosti

(mladina, društva upokojencev, sociala, zdravstvo, humanitarne organizacije

ipd.).

Skladen regionalni razvoj, sodelovanje s sosednjimi občinami, vzhodno

kohezijsko regijo, vlado RS in sosednjimi mesti v Evropski uniji.

2. Mestno jedro, mestne četrti in krajevne skupnosti

Ureditev mestnega jedra in nabrežij reke Drave v športno rekreacijski obroč

od Mariborskega otoka do Malečniškega mostu, prijazen pešcem in

kolesarjem.

Trajnostna ureditev prometa, ki vključuje izgradnjo javnih garažnih hiš,

sistema P&R, kolesarskega omrežja, izboljšavo in razogljičenje javnega

potniškega prometa ter vzdrževanje cestne infrastrukture.

Trajnostna ureditev Mariborske tržnice, vključno z ureditvijo tržnic v ostalih

mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Opolnomočenje funkcij in prevzemanje večje odgovornosti mestnih četrti in

krajevnih skupnosti pri delovanju ožjih delov Mestne občine Maribor.

Skladen razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
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3. Komunala, promet in prostor

Nova urbanistična zasnova ureditve mesta in sprejetje občinskega

prostorskega načrta v letu 2020.

Določitev prioritet razvoja, investicijskega in rednega vzdrževanja občinske

prometne infrastrukture (ceste, kolesarske poti, pločniki, pešpoti).



Spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti s ciljem spreminjanja potovalnih

navad: zniževanje deleža potovanj z osebnimi motornimi vozili in zviševanje

deleža potovanj z javnim potniškim prometom; ureditev boljše mreže

kolesarskih in pešpoti ter spodbujanje kolesarjenja in hoje.

Spodbujanje prometne varnosti in varnostne kulture s posebnim poudarkom

na varnosti v okolici šol, vrtcev, igrišč, parkov, nakupovalnih središč, javnih

ustanov in stanovanjskih sosesk.

Vzpostavitev strokovnega telesa, ki bo predlagalo razvojne usmeritve in

zavezujoča mnenja k projektom na področju prometa in urbanizma.

Določitev prioritet razvoja, investicijskega in rednega vzdrževanja občinske

komunalne, prometne in energetske infrastrukture (meteorni in kanalizacijski

sistemi, vodovodni sistemi, toplovodi).

Pospešena energetska obnova večstanovanjskih stavb in javnih stavb, ki so v

lasti mestne občine ter večja dostopnost do javnih energetskih,

komunikacijskih in komunalnih omrežij.

Uvedba ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti stanovanj in zgradb

ter deleža obnovljivih virov energije s cilji trajnostnega razvoja.

Določitev prioritet razvoja, investicijskega in rednega vzdrževanja zelenih

parkovnih površin ter ureditev otroških in javnih športnih igrišč.
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4. Mestna ekonomija, okolje in turizem

Ustvariti boljše pogoje za mala in srednja podjetja, visokotehnološka start up

podjetja, socialna podjetja, invalidska podjetja in zadružništvo. V sodelovanju

z Univerzo v Mariboru bomo naredili vse za uresničitev projekta »Tehnološki

start up inkubator«.

Zaustavitev upadanja populacije mesta z dinamično razvojno politiko, ki v

ospredje postavlja kakovost bivanjskega okolja in bivanjsko dostopnost.

Zavzemanje za prenos sedežev nekaterih državnih podjetij in državnih funkcij

upravljanja v Maribor.

Krepitev projektne pisarne s ciljem učinkovitejšega črpanja evropskih

sredstev.

Vzpodbujanje zadružnega povezovanja in socialnega podjetništva.

Ponovno odprtje socialne trgovine pod pokroviteljstvom MOM.



Uvajanje ukrepov za varovanje okolja in ohranjanje narave v skladu z

zavezami Pariškega sporazuma.

Priprava strateškega dokumenta ali predloga zakona glede turističnih

potencialov reke Drave in Pohorja.

Regionalni program trajnostnega razvoja turizma in sistematičen razvoj

prioritetnih turističnih produktov kot priložnosti Maribora in regije ter

strategija skupne promocije v sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi

deležniki pod okriljem krovne turistične institucije.

Razvoj in spodbujanje Maribora in regije kot privlačne turistične destinacije z

razvojem urbanega, kulturnega, kreativnega, kulinaričnega, vinskega,

športnega turizma s povezovanjem in podpiranjem javnih, zasebnih in

nevladnih deležnikov.

5. Vzgoja, izobraževanje in šolstvo, mladina in informacijska družba

Zagotavljanje celovitih prostorskih rešitev in postopno sistematično

zviševanje infrastrukturnega standarda na področju predšolske in

osnovnošolske infrastrukture. Določitev prioritet razvoja, investicijskega in

rednega vzdrževanja.

Skrb za kakovostno predšolsko in šolsko vzgojo vseh otrok v MOM.

Maribor kot mladim prijazna občina in univerzitetno mesto mladih,

kulturnikov in znanstvenikov.

Izboljšan dostop do javnih storitev in informacij preko spleta.

Izpolnjevanje prednostnih ukrepov iz Lokalnega programa za mladino MOM

2016-2021.

6. Zdravje in sociala

Dostopno in kvalitetno javno zdravstvo.

Spodbujanje povezovanja in medsektorskega delovanja na področjih

varovanja okolja in zdravja ter zmanjševanje socialnih razlik.

Prizadevanje za vzpostavitev Sveta za javno zdravje in okolje kot

posvetovalnega telesa župana.
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Izboljšanje življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalce mesta v povezavi z

zmanjševanjem dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj kroničnih

nenalezljivih bolezni, zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti.

Zmanjševanje socialnih razlik med občani ter neenakosti v zdravju,

omejevanje energetske revščine.

Povezovanje strokovnih oblik pomoči ranljivim skupinam na relaciji šolstvo -

zdravstvo - socialno varstvo.

Izboljšanje in okrepitev obstoječega sistema socialnega varstva po načelu

socialne pravičnosti in dostopnosti, vključevanje uporabnikov v odločanje o

izvajanju programov in storitev ter spodbujanje partnerstev med javnim in

zasebnim sektorjem ter civilno družbo.

Uveljavljanje ukrepov proti uporabi prekarnega in slabo plačanega dela,

»outsourcinga« delavcev v podjetjih v lasti MOM.

Aktivnejše informiranje o monitoringu podatkov o onesnaženosti zraka in

ostalih vplivov na okolje in zdravje ter ažurno obveščanje javnosti.

Zagotavljanje pogojev za varno življenje občank in občanov Maribora.

7. Medgeneracijska solidarnost

Perspektiva mladih, varna starost, medgeneracijsko sožitje in solidarnost z

aktivnim odpravljanjem revščine in neenakosti v mestu.

Spodbujanje neprofitne stanovanjske gradnje s posebno pozornostjo za mlade

družine in starejše ter varovana stanovanja in domovi za starostnike. Podpora

uvajanju progresivnih oblik reševanja stanovanjske problematike, kot so

medgeneracijski stanovanjski modeli in stanovanjske kooperative.

Z ustanovitvijo nepremičninskega sklada bo mesto spodbujalo gradnjo

neprofitnih in socialnih stanovanj, stanovanj za mlade in druge skupine

prebivalstva, poslovne nepremičnine pa bodo na voljo tudi v mestu delujočim

društvom in drugim neprofitnim in za mesto pomembnim organizacijam ali

obrtnikom, ki lahko veliko storijo za popestritev življenja v mestu.

Izboljšanje dolgotrajne oskrbe starejših občanov in skrb za ureditev dostojne

starosti.
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Prizadevanja za sprejetje ukrepov za vpeljavo celostne obravnave oseb z

demenco v domačem okolju in vzpostavitev mreže dnevnih medgeneracijskih

centrov.

Izboljšanje dostopnosti, podpore in družbene vključenosti invalidnih oseb ter

oseb z oviranostmi.

8. Kultura

Zagotovitev ustreznih prostorov Mariborske knjižnice, mestnega kina in

Umetnostne galerije Maribor kot stičišč sodobnih medijskih praks.

Izpolnjevanje prednostnih ukrepov iz Lokalnega programa za kulturo MOM

2015-2020.

Zagotavljanje finančnih, infrastrukturnih, organizacijskih in drugih pogojev za

nemoteno delovanje javnih kulturnih zavodov in drugih kulturnih organizacij

ter samostojnih ustvarjalcev na različnih kulturnih področjih.

Zagotavljanje javnih kulturnih dobrin in storitev vsem prebivalcem in

obiskovalcem MOM.

9. �port in rekreacija

Določitev prioritet razvoja, investicijskega in rednega vzdrževanja športnih

objektov v MOM.

Vzpodbujanje vloge in pomena športnih društev, ki občankam in občanom

ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot

taka pomemben del civilne družbe.

7. člen

Koalicijski partnerji morajo za vsako leto mandata navedene programske naloge

konkretizirati v akcijskem načrtu, ki vsebuje cilje, ciljne vrednosti, nabor ukrepov,

dejavnosti in projektov, s katerimi bodo te naloge dosežene. Za pripravo letnega

akcijskega načrta realizacije koalicijskih nalog je odgovorna koordinacija koalicije,

sprejmejo pa ga na skupnem zasedanju vsi svetniki in svetnice koalicijskih partneric.

Vsako leto se izvede evalvacija akcijskega načrta, kjer se preveri doseganje ciljnih

vrednosti in izvedenih ukrepov.
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III. DELO KOALICIJE

8. člen

Koordinacijo koalicije sestavlja po en predstavnik vsake stranke in liste podpisnice,

župan in podžupani. Koordinacijo koalicije vodi izvoljeni župan Saša Arsenovič.

9. člen

Pred vsako sejo mestnega sveta se sestanejo vodje svetniških skupin koalicijskih

partnerjev. Sestanke sklicuje vodja največje izmed koalicijskih svetniških skupin

predvidoma enkrat mesečno.

10. člen

Vodje svetniških skupin koalicijskih partnerjev se na rednih sestankih dogovorijo o

načinu glasovanja na sejah mestnega sveta, koalicijski svetniki pa na sejah mestnega

sveta in njegovih delovnih teles podpirajo koalicijsko usklajena gradiva oziroma

predloge sklepov.

11. člen

Posamezna svetnica ali svetnik lahko glasuje drugače od koalicijsko usklajenega

predloga, a mora o tem pred sejo obvestiti vodjo svoje svetniške skupine. Ta o tem

nemudoma obvesti vodje drugih koalicijskih svetniških skupin.

12. člen

Koalicijski partnerji si bodo prizadevali vse vsebinske in kadrovske odločitve sprejemati

soglasno.
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13. člen

Koalicijski partnerji si prizadevajo sporazumno reševati vsa odprta vprašanja.

Morebitne spore rešujejo v okviru koordinacije koalicije.

14. člen

Koalicijski partnerji se bodo izogibali javnim nasprotovanj em dogovorjeni koalicijski

politiki in njenim ukrepom.

IV. USKLAJEVANJE KADROVSKIH RE�iTEV

15. člen

Koalicijski partnerji ugotavljajo, da so pred podpisom te pogodbe in na osnovi

predhodno dogovorjenih ciljev uskladili sestavo organov in delovnih teles mestnega

sveta.

16. člen

Koalicijski partnerji soglašajo z namero, da se po predpisanem postopku spremeni statut

Mestne občine Maribor tako, da lahko župan imenuje do štiri podžupane. Prav tako si

bomo prizadevali za ustanovitev Odbora za mednarodno sodelovanje kot delovnega

telesa MOM.

17. člen

Glede ostalih kadrovskih vprašanj se bodo koalicijski partnerji usklajevali in dogovarjali

v okviru koordinacije koalicije. Koalicijsko usklajevanje kadrovskih zadev se opravi pred

sejami Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta.
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18. člen

Kadrovske rešitve morajo v kar največji možni meri podpirati ključne programske

usmeritve tega sporazuma, ob upoštevanju strokovnih referenc in osebne integritete.

Mesto svetnice ali svetnika in podžupanje ali podžupana je nezdružljivo z imenovanji na

funkcije članov poslovodstev organizacij, ki jih je ustanovila ali soustanovila Mestna

občina Maribor.

19. člen

Koalicijski partnerji se zavezujejo, da nikoli ne bodo izvajali pritiska na kateri koli organ

odločanja, da bi prišlo do zaposlitve na podlagi političnega klientelizma, politične

korupcije ali nepotizma. Enako velja za področje javnih naročil in razpisov. Tovrsten

pritisk pomeni izrecno kršitev sporazuma o sodelovanju in lahko predstavlja razlog za

prekinitev sporazuma s kršiteljem,
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V. KONČNE DOLOČBE

20. člen

V primeru kršitve sporazuma lahko katerikoli koalicijski partner pozove kršitelja k

prenehanju kršitve. V kolikor s kršitvijo tudi po pisnem pozivu ne preneha, lahko

oškodovani koalicijski partner zahteva izključitev kršitelja iz sporazuma. Taka

izključitev stopi v veljavo, v kolikor ji ne nasprotuje več kot polovica koalicijskih

partnerjev.

21. člen

V primeru, da bi kateri od koalicijskih partnerjev želel zapustiti koalicijo, mora o svoji

odločitvi najprej obvestiti partnerje ter svoj izstop tudi primerno argumentirati.

22. člen

Ta sporazum o sodelovanju se lahko spreminja in dopolnjuje samo s soglasjem vseh

koalicijskih partnerjev. Vsak koalicijski partner lahko predlaga spremembe in

dopolnitve programske koalicije. Koalicijski partnerji se morajo do predloga opredeliti v

roku enega meseca.

23. člen

Koalicijski sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo predstavniki vseh koalicijskih

partnerjev.

24. člen

Vsak od podpisnikov prejme po en izvod tega sporazuma.

VMariboru, dne 26. februarja 2019
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