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M ariborska občina v beli coni, v križišču Ulice heroja Tomšiča in 
Krekove ulice, ukinja pet parkirnih mest in namesto njih od prej-
šnjega tedna ureja tako imenovani parklet, urbano površino, na-

menjeno ljudem. Na prostor, ki je bil prej namenjen avtomobilom, bodo tako 
do sredine novembra postavili stojala za kolesa in pitnike. "Namen umestitve 
parkletov je zagotoviti javni prostor za sprostitev in počitek, spodbujati živah-
nost uličnega dogajanja ter povečati varnost skupnosti," sporočajo z občine. 
Celoten projekt bo občino stal 48 tisoč evrov, četrtino tega denarja bo zago-
tovila EU. Občina namreč parklet ureja v sklopu evropskega projekta Resolve, 
katerega namen je zmanjšati količino ogljikovih izpustov in drugih onesna-
ževal, ki izhajajo iz dostave blaga in prevoza ljudi v mestnem jedru. (ise)

V križišču Ulice heroja Tomšiča in Krekove ulice bo pet parkirnih mest manj. 
Foto: Sašo BIZJAK

Namesto parkirnih mest 
urbana cona 
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M ariborsko javno podjetje 
Marprom še ni sestavilo 
končne bilance stroškov 

in prihodkov organizacije svetov-
nega pokala v gorskem kolesarjenju 
v disciplini spust, ki je na Maribor-
skem Pohorju potekalo med 15. in 18. 
oktobrom, a po dosedanjih izračunih 
kaže, da je prireditev prinesla okrog 
50 tisoč evrov izgube. "Pri tem si od 
prireditve v razmerah, v kakršnih 
smo jo izpeljali letos, nismo obe-
tali pozitivnih finančnih učinkov, 
temveč predvsem pozitivne učinke 
v smislu promocije gorskega kolesar-
stva na Pohorju," so poudarili v pod-
jetju, ki ga vodi Bernard Majhenič.

Gledanost neposrednega pre-
nosa tekem na TV Slovenija je do-
segla 12 odstotkov, tekmovanje pa 
so več dni spremljali praktično vsi 
domači mediji in tudi nekateri tuji, 
so izpostavili v Marpromu: "Tako 
je bil dogodek medijsko zelo odme-
ven in verjamemo, da je prispeval 
k povečanju prepoznavnosti Mari-
bora in Pohorja." V načrtu imajo, da 
Bike park Pohorje ostane odprt čim 
dlje. "Mariborsko Pohorje omogoča, 
da kolesarski park v prilagojenem 
obsegu deluje tudi v zimski sezoni, 
kadar ni naravnega snega, medtem 

ko v višje ležečih gorskih centrih 
te možnosti v glavnem nimajo," so 
načrte v prihajajoči zimski sezoni 
razkrili v Marpromu.

Po sedanjih izračunih so odhodki 
organizacije svetovnega pokala zna-
šali blizu 318.000 evrov, prihodki pa 
272.000 evrov. Najvišja postavka so 
televizijske pravice (95.850 evrov), ki 
jih je organizator tekmovanja prepu-
stil RTV Slovenija, v zameno pa dobil 

neposredni prenos tekem in oglasni 
prostor, pri čemer je šlo za kompen-
zacijo. Med večjimi odhodki so še 
TV-produkcija - DVB (72.492 evrov), 
covid testi (ocena dobrih 37.000 
evrov), kotizacija UCI (32.500 evrov), 
nagrade tekmovalcem (21.690 evrov) 
ter oblačila in prehrana za prosto-
voljce (11.000 evrov).

Na prihodkovni strani si sledijo 
sponzorstva (80.776 evrov), covid 
testi, ki so jih zaračunali tekmoval-
cem (37.389 evrov), dostava vzorcev 
v laboratorije po Sloveniji (18.150 
evrov), parkirnine za ekipe (13.850 
evrov), provizije od namestitev 
(12.212 evrov) in prijavnine (12.101 
evro).

Organizacija svetovnega pokala v gorskem 
kolesarjenju na Mariborskem Pohorju je Marpromu 
prinesla okrog 50 tisoč evrov izgube, a so v javnem 

podjetju z dogodkom kljub temu zadovoljni

Aljoša Peršak
Negativno v 

denarju, pozitivno 
v promociji

SVETOVNI POKALV Marpromu so zadovoljni s promocijo 
gorskega kolesarjenja na Pohorju. 
Foto: Tadej REGENT

12
tisoč evrov so znašale 

provizije od namestitev

MB-zibelka

V mariborski porodnišnici so rodile: Kim Žižek deklico (2300 g, 43 cm), 
Nastja Perger dečka (3150 g, 48 cm), Mateja Štauber dečka (3350 g, 51 cm), 
Monika Tuš dečka (3920 g, 54 cm), Jasmina Puhar dečka (3270 g, 51 cm) in 
Elmedina Tursić dečka (4200 g, 56 cm). Čestitamo!

P redvidoma do začetka zimske sezone bo Marprom v dogovoru z 
Mestno občino Maribor, ki je lastnica glavnega parkirišča pod Po-
horjem, uvedel plačevanje parkiranja. Datum spremembe režima 

še ni določen, tudi cenik ne. In zakaj sploh uvedba spremembe? "Čeprav je 
to parkirišče namenjeno obiskovalcem Mariborskega Pohorja, ga zasedajo 
tudi vozniki avtomobilov, ki se nato ne odpravijo na Pohorje ali na njem ne 
koristijo nobene storitve," odgovarjajo v Marpromu.

Zato se tudi načrtuje, da bodo vsi, ki bodo parkirali na njem in nato kupili 
katero od vozovnic za na Pohorje (za gondolo, kolesarski park, smučanje …), 
oproščeni plačila parkirnine. V tak sistem želijo vključiti tudi gostince, z 
njimi se o tem še dogovarjajo. Bo pa pod Pohorjem še vedno mogoče brez-
plačno parkirati pod hoteloma Habakuk in Arena. (pa)

Če boste kupili katero od vozovnic za na Pohorje, bo parkiranje brezplačno. 
Foto: Sašo BIZJAK

Kdo bo plačal 
parkiranje, kdo ne

MARPROM

Zaradi širjenja bolezni covid-19 so na Mestni občini Maribor znova vzposta-
vili telefonsko številko za pomoč občanom, ki potrebujejo informacije ali 
pomoč s področja zaščite in reševanja. Številka (02) 22 01 428 je namenje-
na predvsem tistim, ki so v samoizolaciji ali karanteni in imajo zaradi tega 
težave z zagotavljanjem osnovnih pogojev za življenje (na primer hrana), so 
sporočili iz mariborske občine. Telefonska številka je aktivna v poslovnem 
času Mestne občine Maribor. Za isti namen je vzpostavljen tudi elektronski 
naslov civilna.zascita@maribor.si. (mbk)

Telefon in elektronski naslov za pomoč


