DeSUS-Demokratična stranka upokojencev
Mestna organizacija Maribor

VOLILNI PROGRAM ZA LOKALNE VOLITVE 2018
Stranka DeSUS je neideološka politična stranka.
Nismo najpametnejši, vendar imamo izkušnje.
Ob skrbi za starejše in pomoči potrebne ljudi se zavzemamo tudi za razvoj. Zavedamo se, da samo
razvoj lahko prinese boljše čase za prebivalce Maribora, zato je naš predvolilni program razvojno
naravnan. V Mariboru moramo presekati z razmišljanjem, da se ne da nič narediti in da je za vse kriva
metropola.
Cilj stranke DeSUS je, da mestu Maribor in njegovim prebivalcem vrnemo optimizem. Vsak od nas
lahko prispeva svoj delež, da se bomo lahko vsi skupaj bolje počutili v našem Mariboru, mestu, ki ga
imamo tako radi.

1. AKTIVNOSTI NA PODROČJU SKRBI ZA STAREJŠE:
ZAHTEVAMO:


USTANOVITEV NEGOVALNE BOLNIŠNICE: pacienti za katere se zaključuje
bolnišnično zdravljenje in ki niso sposobni skrbeti zase, potrebujejo nego v
ustrezni instituciji,
NEGA STAROSTNIKOV NA DOMU,
kadrovsko in organizacijsko je nujno reorganizirati Center za pomoč na domu;
USTANOVITEV URADA ZA STAREJŠE, strategija in koordinacija vseh dejavnikov
na področju skrbi za starejše,
USTANOVITEV SVETA STAREJŠIH – nujno je odgovorne sproti informirati o
problematiki starejših






PREDLAGAMO:




ŠIRITEV ZMOGLJIVOSTI DOMA POD GORCO,
predlagamo, da se v plan proračuna mestne občine za naslednje mandatno
obdobje vključi zagotovitev finančnih sredstev za širitev zmogljivosti Doma
pod Gorco, ki je v lasti Občine Maribor,
dodatno predlagamo finančno pomoč nevladnim organizacijam, ki se
ukvarjajo s pomočjo ranljivim ciljnim skupinam, predvsem na področju sociale,

PODPIRAMO:



projekt sobivanje,
projekt starejši za starejše

2. ZDRAVSTVO:
ZAHTEVAMO:




da se pristopi k izgradnji zdravstvenega doma na Teznem:
da se pristopi k obnovitvenim delom zdravstvenega doma v Jezdarski ulici
da se primerno uredi višina parkirnine v garažni hiši ob UKC,



PREDLAGAMO:
da se v okviru razvoja zdravstvene dejavnosti nameni več pozornosti gerontologiji,



PODPIRAMO:
da se status UKC Maribor izenači s statusom UKC Ljubljana pri ZZZS ( za isto
storitev prejme UKC Maribor manjše plačilo kot UKC Ljubljana ),

3. KOMUNALA:
ZAHTEVAMO:



ureditev MARIBORSKE TRŽNICE, na način, da bo predstavljala izložbo mesta in ne
sramoto kot je sedaj,
povečanje števila in ureditev javnih sanitarij,
PREDLAGAMO:



nadaljevanje projekta povezave javnih podjetij v KONZORCIJ: Mariborski vodovod,
Energetika, Snaga, Marprom, Nigrad,
PODPIRAMO:



ureditev komunalne infrastrukture v vseh MČ in KS

4. PROMET:
ZAHTEVAMO:



da se vzpodbudi izvedba celotne trase južne obvoznice na relaciji: krožišče
Limbuške ceste – Zahodna obvoznica – stara cesta MB – LJ z AC,
da se pristopi k projektiranju in izgradnji kolesarskih stez, tako v mestu, kot v okolici
mesta in v povezavi s sosednjimi občinami ( Pesnica, Ruše, Miklavž, Hoče Slivnica;),
PREDLAGAMO:




da se nadaljuje z umiritvijo prometa v centru mesta,
da občina Maribor prevzame iniciativo za izgradnjo in povezavo kolesarske steze ob
Dravi do meje s Hrvaško,( do Ptuja je že v funkciji),
PODPIRAMO:



da se pristopi k izgradnji severne obvoznice,

5. KULTURA:
ZAHTEVAMO:



preselitev Mariborske knjižnice v ustrezne prostore,
prostorsko ureditev Umetnostne galerije Maribor,



PREDLAGAMO:
ureditev akvarija terarija
PODPIRAMO



izdatnejšo finančno pomoč amaterske kulturne dejavnosti

6. TURIZEM:
ZAHTEVAMO:



izdelavo strategije razvoja turizma mesta Maribor z okolico,
kadrovsko in organizacijsko reorganizacijo Zavoda za turizem,
PREDLAGAMO:



razvoj letnega turizem na Pohorju; zaradi segrevanja ozračja in relativno nizke
nadmorske višine, bo možnosti za smučanje v prihodnosti vse manj;



ureditev Mariborskega otoka v sodobno kopališče, poiskati zasebnega investitorja za
Mariborski otok; navedena lokacija ima velik potencial, ob tem da se ohrani v naravno
ravnovesje(gnezdenje ptic);



ureditev obrežja reke DRAVE, posvetiti moramo pozornost v smislu izgradnje –
ureditve obrežja na levem bregu vodotoka, kjer bi lahko omogočili pogoje za razvoj
gostinske ponudbe po vzoru mest, kjer je reka osrednje mesto za zabavo ljudi

PODPIRAMO:,


celovito ureditev lastniških in upravljalskih razmerij infrastrukturnih objektov na
Mariborskem Pohorju



Ureditev
statusa
vinske
kleti
VINAG
v
središču
mesta.
Vinagova klet mora dobiti status kulturne dediščine državnega pomena, potrebno se
je povezati s Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da se zagotovi materialna podlaga za ureditev statusa,

7. GOSPODARSTVO:
ZAHTEVAMO:


kadrovsko in organizacijsko ureditev projektne pisarne, ki se bo ukvarjala izključno
s koordiniranjem projektov in s pridobivanjem finančnih sredstev iz skladov EU,

PREDLAGAMO:


ustvarjanje prijaznega poslovnega okolja, da vzpodbudimo interes potencialnih
investitorjev,
izvedbo dolgoročnega načrta poslovne cone TAM,
tesnejše sodelovanje z Univerzo Maribor




PODPIRAMO:


vse projekte, ki prinašajo nova delovna mesta

8. ŠPORT:
ZAHTEVAMO:


da se pristopi k celoviti obnovi športnih objektov v Mariboru
PREDLAGAMO:



ureditev športnega parka v MČ Radvanje
PODPIRAMO:



NK Maribor je pomembna blagovna znamka s katero se mesto Maribor identificira,
zato podpiramo vlaganja v infrastrukturo(obnovitev Z tribune) s katero mesto daje
podporo klubu;
organizacijo smučarskega tekmovanja »Zlata lisica«, ki je prav tako pomembna
blagovna znamka, zato moramo, v kolikor bodo dovoljevali vremenski pogoji, storiti
vse, da ostane v urniku Mednarodne smučarske organizacije FIS



8. URBANIZEM
ZAHTEVAMO:


izdelavo urbanistične strategije mesta Maribor

PREDLAGAMO:
 racionalno kompleksno izgradnjo mestnih predelov (šole, vrtci)
POPIRAMO:
 nadaljevanje urbanega urejanja vrtov

Na čelo podjetij in zavodov, ter v njihove nadzorne organe, ki so v večinskem lastništvu občine postaviti
ljudi, ki so strokovno usposobljeni z osebno integriteto,
Stranka DeSUS bo tako kot doslej, podpirala vse rešitve, ki bodo pripomogle k razvoju mesta in
dobremu počutju njegovih prebivalcev.

V Mariboru, 17.09.2018

VOLILNI ŠTAB

