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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS
Datum seje MS

Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za delovanje MS)
13. SEJAMSMOM
25. MAJ 2020

POBUDA ST. 184
MELITA PETELIN

Vsebina vprasanja/pobude:

Na pobudo rednih obiskovalcev in branjevk, dajem naslednjo pobudo, da TRZNICA NA TRGU SVOBODE
ostane. Zal, sem za zupanovo odlocitev za ukinitev trznice na Trgu svobode izvedela iz medijev. Kot redna
ob.skovalka trznice, se nikakor ne morem strinjati zukrepom, da trznice na Trgu svobode vec ne bo Vsako
sredo in petek, smo na trznici na Trgu svobode lahko kupiti kakovostne lokalne produkte
Prosim, da dobro proucite mojo pobudo in vdobro Mariborcank in Mariborcanov, ki si zelimo, da omenjena
trzn.ca ostane, vrnite trznico na Trg svobode, saj si vsi zelimo, da se »utrip« mesta vrne vmesto kar je
mogoce tudi s pomocjo trznice na Trgu svobode in tako ozivitev starega mestnega jedra. Res pa je da bi
moral, urediti (podjetje SNAGA) nove enotne stojnice, ki bi bile ponos Maribora. Kupovati lokalno in
domace pndelano zelenjavo, jezdravo in vem, da setega zavedamo vsi.

Odgovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-16/2019

KABINETZUPANA

Datum priprave
odgovora:

10.06.2020

Vodstvo Mestne obcine Maribor (MOM) si vsekakor prizadeva, da bi bila kvalitetna, lokalno pridelana
hrana dostopna Mariborcanom na vseh petih trznicah vmestu. Prav tako vzpodbuja lokalno pridelavo
sadja in zelenjave, saj se zavedamo, da je lokalna samooskrba velikega pomena za zagotavljanje zdrave
hrane mescanom mesta, ter za prezivetje stevilnih kmetij na obmocju mesta in regije.

Osrednja mestna trznica na Vodnikovem trgu je z razprsenostjo ponudnikov na drugih lokacijah na
mestnih trgih in ulicah izgubljala na ugledu, ponudbi in obiskanosti, cesar si ne zelimo. Trznica je ze od
nekdaj bila na Vodnikovem trgu, ima vso potrebno infrastrukturo, ki ji omogoca kakovostno izvajanje
trznicne dejavnosti in nudi poleg zelenjave in sadja, tudi ostalo ponudbo, kot so mleko in mlecni izdelki,
meso, piscance, kruh, jajca,... Lokacija Mariborcane nostalgicno povezuje in vsekakor si bomo
prizadevali, da bo trznica na tern mestu ostala tudi vprihodnje.

Zukinitvijo trznice na trgu Svobode, je na Vodnikovem trgu in Mali trznici ze opaziti vecjo frekvenco
kupcev, kar pomeni, da bomo dolgorocno lahko zagotovili obstoj obeh obstojecih mestnih trznic. Na
trgu Svobode je prodajalo 14 prodajalcev, ki so skozi obdobje 17 let postopoma ogrozili obstoj osrednje
in male trznice, na kateri imamo 120 pogodbenih kmetij, katerih obstoj je prav tako pomemben in
prizadevali so bomo, da bodo na svojih kmetijah preziveii vsi lokaini pridelovaici.



*>»

Nosilka trznicne dejavnosti v Mariboru mora biti, oz. ponovno postati trznica na Vodnikovem trgu kot
Osrednja mestna trznica, katero bodo obiskovali mescani in stevilni turisti, ki jim je obisk lokalne trznice
zelo pomemben. Z Zavodom za turizem smo se dogovorili, da Mariborska turisticna pot pelje turiste
tudi skozi Osrednjo trznico. Preostale stiri manjse - na Teznem, Pobrezju, v Dominkusevi ulici in na
Taboru, pa zagotavljajo dostop do enako raznolike ponudbe tudi stevilnim obcanom, ki so nekoliko
oddaljeni od mestnega sredisca in zelijo lokalno pridelano zdravo hrano kupovati blize svojemu domu.

Lokacija na trgu Svobode je od obstojecih trznic (Vodnikov trg in Mala trznica na Kidricevem trgu)
oddaljena le nekaj sto metrov, oziroma nekaj minut hoje. Starejsim obcanom je na razpolago tudi
elektricno vozilo Majster, ki jih na lokacijo pripelje brezplacno.

Pri vseh svojih odlocitvah si vodstvo MOM prizadeva za delovanje v luci dobrega gospodarja. Olocitev
za ukinitev lokacije je bila sprejeta na podlagi analize frekvence kupcev na obstojecih lokacijah, ki je iz
leta v leto drasticno upadala, saj so se kupci zadovoljili s ponudbo na trgu Svobode. Posledicno je bilo
ogrozeno poslovanje tako zelenega dela trznice, kot tudi poslovanje v Mlecno Mesnem (MM)
paviljonu.

MOM si skupaj z Koncesionarjem- Snago d.o.o., prizadeva za vecjo prepoznavnost in ozivitev osrednje
trznice in posledicno tudi vseh ostalih trznic. Z aktivnostmi, ki jih bomo povezali z vsemi mariborskimi
trgi, bomo priceli takoj po odprtju Koroske ceste in Glavnega trga. Pri tem racunamo tudi na mescane,
saj se je z ukinitvijo trga Svobode izkazalo, da so bili tisti, ki so ponovno, ali pa prvic prisli na Osrednjo
trznico zadovoljni in preseneceni nad ponudbo, s katero so se srecali na osrednji Mariborski trznici.

S predstavniki kmetovalcev, ki so prodajali na Trgu svobode je prav tako sklican sestanek pri zupanu in

sicer7.7.2020.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: Sasa Arsenovic, zupan MO Maribor

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga:
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo ni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 13. SEJAMSMOM

Datum seje MS 25. MAJ 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 186

Svetnik-ca: IGORJURlSlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Na lokaciji v blizini OS Leona Stukija se uredi pasji park. Lokacija se dejansko ze sedaj uporabija v ta namen,
le imenuje se ne tako in nima ustrezne opreme. Taksna resitev bo hkrati najcenejsa za MOM in najmanj
stresna za lastnike psov, saj se ne bodo rabili navajati na nekaj novega, ampak bo obstojeca lokacija dobila
dodano vrednost.

Priloga: fotografije lokacije

Odgovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

01003-1/2019-140 Datum priprave
odgovora:

5.6.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Sektor za komunalo in promet MOM

Spostovani.
Zahvaljujemo se za vaso pobudo.

Sporocamo vam, da so v proracunu za leto 2020 rezervirana sredstva za izgradnjo
prvega pasjega parka v Mariboru ob Vojasnici generala Maistra, za kar se ze pridobiva
dokumentacija. Trenutno smo v fazi izvedbe parcelacije parcele, ki meji na vojasnico in
je potrebno urediti lastniska razmerja na tej parceli med Mestno obcino Maribor in
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Naslednji korak je pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Predlagana parcela iz vase strani je v koncesijskem razmerju med MOM in Snago in je
obravnavana kot park. Vas predlog je glede na ze ustaljeno rabo med ljudmi vsekakor
zanimiv in bomo preverili kaksne so moznosti realizacije v prihodnjem proracunskem
letu.

S spostovanjem,

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.



Odgovorvrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravila:
Anja PAVLlCl6
svetovalka I *mQfr. <

+^Podpi?\Jbdje organa, ki pripravija odgovor:
il^Uros Kpsi, univ. dipl. ekon., dipl. inz. prom.

OR
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS

ni sluzba za delovanje MS):

Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

13. SEJA MS MOM

25. MAJ 2020

POBUDA ST. 187

MATEJ ZMAVC

Vsebina vprasanja/pobude:

VSnagine zbirne centre obcanke in obcani prinesemo najrazlicnejse stvari, od gradbenega materiala,
lesa, stekla itd. Vzabojnike tako veckrat odvrzemo stvari, ki bi jim lahko podali ponovno priloznost oz.
bi jih lahko uporabil nekdo drug. Veckrat sem bil prica, da je v zabojniku za les na primer bila se
povsem uporabna pisalna miza, otroski »kinderpet«, sanke, itd., v zabojniku za kosovne odpadke pa se
povsem uporabna sedezna garnitura, ki bi lahko se komu koristila.

Dajem pobudo, da se v zbirnih centrih naredi prostor za predmete, ki se lahko nekomu koristijo in jih
lahko na lastno odgovomost prevzame. Seznam se naj posodablja na spletni strani podjetja Snaga.
Dober primer je Komunala Slovenj Gradec s projektom Prinesi -odnesi.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-1/2019-146

Kabinet zupana in Urad
Mestne obcine Maribor,

Datum priprave
odgovora:

22.6.2020

za komunalo, promet in prostor

Spostovani,
Zahvaljujemo se za vaso pobudo.

Kot veste, je Mestna obcina Maribor v aprilu 2020 sprejela Odlok o nacinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni obcini Maribor
(MUV, st 9/2020), ki v 8. alineji 2. odstavka 10. clena navaja, da med storitve zbiranja
komunalnih odpadkov sodi tudi:

- skladiscenje odpadkov za ponovno uporabo.
Tretji odstavek 14. clena navaja, da se v okviru gospodarske javne sluzbe zagotavlja tak
prostor za zbiranje in skladiscenje odpadkov, namenjenih za ponovno uporabo.

Ob dejstvu, da je omenjeni odlok pripravljala Mestna obcina Maribor v sodelovanju tudi s
podjetjem Snago d.o.o., seje pozornost namenila tudi omenjeni problematiki in iskanju resitve.

Navedbe v odloku, ki obravnavajo tudi ponovno uporabo, so bile med drugim tudi posledica
sodelovanja Mestne obcina Maribor v projektu Surface, v okviru katerega se je MOM
seznanila s primeri dobrih praks pri vzpostavljanju in delovanju Re- use centrov v tujini.
Gre za projekt, ki ima pomembno vlogo pri vzpostavitvi pametnega oz. naprednega RE - USE



parka, kar je cilj tudi MO Maribor. Tovrstni parki zdruzujejo vse aktivnosti s ciljem varcne rabe
virov in povecanja druzbene in okoljske odgovornosti, ki podpirajo usmeritveza manj
odpadkov, kot so popravila, ponovna uporaba, trgovine brez embalaze, izobrazevalni programi
in delavnice, strategije za prehod v krozno gospodarstvo itd.

Dolgorocno je cilj MOM izboljsati okoljsko upravljanje in kakovost zivljenja na funkcionalnih
mestnih obmocjih z izvajanjem pametnih parkov za ponovno uporabo, saj ponovna uporaba
pomembno vpliva na trajnostno potrosnjo in zivljenjski slog, zlasti na mestnih obmocjih.
Leta 2018 je Obcina Maribor sprejela Strategijo prehoda mesta Mariborv krozno

gospodarstvo.
V okviru projekta je vzpostavljeno FUA (funkcionaino urbano obmocje). Mesto Maribor je
trajnostno usmerjeno, zato je to tudi pomembna usmeritev za preoblikovanje druzbene zavesti
in zivljenjskega stila.
Funkcionaino urbano obmocje parka za ponovno uporabo bo prikazano na e-karti, ki bo
povezala zainteresirane strani. Na karti FUA Maribor (funkcionaino obmocje MO Maribor) bodo
prikazani delezniki, ki pomembno soohlikujejo ohmocje reuse parka, kjerse celovito pristopa k
preprecevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi, moznosti popravil razlicnih izdelkov,
stevilne trgovine brez embalaze ter edukacijske moznosti za spremembo zivljenjskega stila, ki
vodi v druzbeno odgovornost.

Za ta namen oboji sodelujemo z drustvom Aktiviraj se, ki predmete za ponovno uporabo
predelujejo v vedno nove izdelke in jim tako zagotovijo novo zivljenjsko dobo.

S spostovanjem.
- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,

pod katerovodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravili:
Anja Pavlicic in Neva Pipa^

f/^'/ yfr'odfos vodje organa, kiNJ>gpravlja odgovor:
rav.

pooblastilu
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za delovanje MS):
13. SEJA MS MOM
25. MAJ 2020

POBUDA ST. 188
BREDA CEPE VIZJAK

Vsebina vprasanja/pobude:

Ob vprasanju in pobudi imam tudi pohvalo, ki se nanasa na ureditev sanitarij na Dobravskem pokopaliscu
Vprasanje in pobuda pa se navezujeta na ukinitev prodaje zelenjave okoliskih kmetov, clanov Zdruzenia
pndelovalcev vrtnin Maribor na Trgu svobode. "Jruzenja
Tako med mescani, kot pridelovaici je ta odlocitev sprozila precej nezadovoljstva. Dobrih 17 let so kmetje
na, tej bkacyi prodajali svoje pridelke, prebivalci iz tega dela mesta pa so se nanje navadili, saj so vedeli da
pn njih lahko kupijo doma pridelano, svezo in zdravo zelenjavo. Po svoje pa je ta prodaja dajala neko
zivahnost trgu Podobne obcasne trznice imajo tudi po vseh vecjih evropskih mestih... pa nikogar ne motijo
Vtej zvezi sprasujem, kaksno vsebino nameravate vbodoce nameniti Trgu svobode?
Dajem pobudo, da bi zupanstvo na to temo pripravilo posebno tocko dnevnega reda ene izmed prihodnjih
SlS^S X°'iV,?t u3 trglh °d,°eal ™§ir§i kr°g ,judi' Saj so ^ namenieni vsem namprebivalcem. Hkrati predlagam, da b. bo takrat dopustili prodajo clanov Zdruzenja pridelovalcev vrtnin Saj
so Jih prav negativno preseneceni, ko jim po »korona« krizi niste vec dovolili prodaje na Trgu svobode
Lahko bi imeli posebno sejo na to temo.

Odgovor (izpolni organ ki pripravija odgovor)
St. zadeve na organu
pristojnem za odgovor

01003-16/2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

KABINETZUPANA

Datum priprave
odgovora:

10.06.2020

Vodstvo Mestne obcine Maribor (MOM) si vsekakor prizadeva, da bi bila kvalitetna, lokalno pridelana
hrana dostopna Mariborcanom na vseh petih trznicah vmestu. Prav tako vzpodbuja lokalno pridelavo
sadja in zelenjave, saj se zavedamo, da je lokalna samooskrba velikega pomena za zagotavljanje zdrave
hrane mescanom mesta, ter za prezivetje stevilnih kmetij na obmocju mesta in regije.

Osrednja mestna trznica na Vodnikovem trgu je z razprsenostjo ponudnikov na drugih lokacijah na
mestnih trgih in ulicah izgubljala na ugledu, ponudbi in obiskanosti, cesar si ne zelimo. Trznica je ze od
nekdaj bila na Vodnikovem trgu, ima vso potrebno infrastrukturo, ki ji omogoca kakovostno izvajanje
trzn.cne dejavnosti in nudi poleg zelenjave in sadja, tudi ostalo ponudbo, kot so mleko in mlecni izdelki
meso, piscance, kruh, jajca,... Lokacija Mariborcane nostalgicno povezuje in vsekakor si bomo
prizadevali, da bo trznica na tem mestu ostala tudi vprihodnje.

Zukinitvijo trznice na trgu Svobode, je na Vodnikovem trgu in Mali trznici ze opaziti vecjo frekvenco



kupcev, kar pomeni, da bomo dolgorocno lahko zagotovili obstoj obeh obstojecih mestnih trznic. Na
trgu Svobode je prodajalo 14 prodajalcev, ki so skozi obdobje 17 let postopoma ogrozili obstoj osrednje
in male trznice, na kateri imamo 120 pogodbenih kmetij, katerih obstoj je prav tako pomemben in
prizadevali so bomo, da bodo na svojih kmetijah preziveii vsi lokaini pridelovaici.

Nosilka trznicne dejavnosti v Mariboru mora biti, oz. ponovno postati trznica na Vodnikovem trgu kot
Osrednja mestna trznica, katero bodo obiskovali mescani in stevilni turisti, ki jimje obisk lokalne trznice
zelo pomemben. Z Zavodom za turizem smo se dogovorili, da Mariborska turisticna pot pelje turiste
tudi skozi Osrednjo trznico. Preostale stiri manjse - na Teznem, Pobrezju, v Dominkusevi ulici in na
Taboru, pa zagotavljajo dostop do enako raznolike ponudbe tudi stevilnim obcanom, ki so nekoliko
oddaljeni od mestnega sredisca in zelijo lokalno pridelano zdravo hrano kupovati blize svojemu domu.

Lokacija na trgu Svobode je od obstojecih trznic (Vodnikov trg in Mala trznica na Kidricevem trgu)
oddaljena le nekaj sto metrov, oziroma nekaj minut hoje. Starejsim obcanom je na razpolago tudi
elektricno vozilo Majster, ki jih na lokacijo pripelje brezplacno.

Pri vseh svojih odlocitvah si vodstvo MOM prizadeva za delovanje v luci dobrega gospodarja. Olocitev
za ukinitev lokacije je bila sprejeta na podlagi analize frekvence kupcev na obstojecih lokacijah, ki je iz
leta v leto drasticno upadala, saj so se kupci zadovoljili s ponudbo na trgu Svobode. Posledicno je bilo
ogrozeno poslovanje tako zelenega dela trznice, kot tudi poslovanje v Mlecno Mesnem (MM)
paviljonu.

MOM si skupaj z Koncesionarjem- Snago d.o.o., prizadeva za vecjo prepoznavnost in ozivitev osrednje
trznice in posledicno tudi vseh ostalih trznic. Z aktivnostmi, ki jih bomo povezali z vsemi mariborskimi
trgi, bomo priceli takoj po odprtju Koroske ceste in Glavnega trga. Pri tem racunamo tudi na mescane,
saj se je z ukinitvijo trga Svobode izkazalo, da so bili tisti, ki so ponovno, ali pa prvic prisli na Osrednjo
trznico zadovoljni in preseneceni nad ponudbo, s katero so se srecali na osrednji Mariborski trznici.

S predstavniki kmetovalcev, ki so prodajali na Trgusvobode je prav tako sklican sestanek pri zupanu in
sicer 7. 7. 2020.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: ^^\ p^cu^\}\<^ ^frs^ t^o VUmA W^

Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

CX^^^Z .
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 13.SEJAMSMOM

Datum seje MS 25. MAJ 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 189

Svetnik-ca: JOSIP ROTAR

Vsebina vprasanja/pobude:

Pozdravljam informacijo, da se je koncno zacela obnova krizisca med Titovo cesto in Nasipno ulico, ki
je bila po uradnih statistikah policije vsako leto v vrhu po stevilu nesrec kolesarjev. Upam, da na mojo
naslednjo pobudo ne bo potrebno cakati tako dolgo.

Na Spelini ulici na Teznu vodi cestisce do vecjih industrijskih obratov. To so podjetja Surovina,
Palfinger in druga. Tovorna vozila, ki se vozijo iz in v industrijskih obratov, na tej ulici povzrocajo obilo
hrupa, vibracij in tudi onesnazevanja. Pobuda se na tem mestu osredotoca na problematiko vibracij,
ki nastajajo zaradi slabo vzdrzevane asfaltne povrsine in dotrajanih kanalizacijskih pokrovov. Tovorna
vozila, ki vozijo prek teh pokrovov povzrocajo hrup in vibracije na hisah stanovalcev, ki stanujejo v
neposredni blizini. Glede na to, da so ti stanovalci v zadnjem casu zaradi pozarov v Surovini ze bili
delezni negativnih vplivov industrijskih obratov na kakovost bivanja, bi bilo potrebno nemudoma

pristopiti k sanaciji asfaltne povrsine in kanalizacijskih pokrovov.

Kpobudi prilagam oznacitev mikrolokacij lokacij na zemljevidu:

https://imgur.com/rFViqiG

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-1/2019-137

UKPP

Datum priprave
odgovora: 03.06.2020

Z vaso trditvijo se strinjamo, da je Spelina ulica mocno obremenjena z tovornim prometom.
Potrudili se bomo, da omenjeno ulico uvrstimo v plan sanacije asfaltnih prevlek v proracunskem
obdobju za leto 2021. Do takrat bomo pa vecje poskodbe asfaltne povrsine sanirali v sklopu
rednega vzdrzevanja javnih prometnih povrsin, prav tako tudi kanalizacijske pokrove.

Odgovor pripravil:

Tomislav Rebernik

StroKoWi sodelavec

, to l

PNV <£>*

Podpis vodje organa, ki prk^avlja odgovor:
Uros Kosi, univ.dipLe^n.,dipI.inz.prom.

Vodja/sektorja

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: S112709590, MS 5883369
telefonska St.: +386.2.2201-000, e-posta mestna.obcina@maribor.si, e-naslov http://www.maribor.si
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za delovanje MS)
13. SEJAMSMOM
25. MAJ 2020

POBUDA ST. 190

TATJANA FRANGEZ

Vsebina vprasanja/pobude:

17 let ze Mariborcani vsako sredo in petek kupujemo sveze sadje in zelenjavo ter druge izdelke na Trgu
svobode. Trznica je postala del nas, pot na trznico pa rutina za mnoge Mariborcane, ki dodobra izkoristijo
sreco, da imajo v srediscu mesta moznost kupovati sveze sadje in zelenjavo ter da to lahko storijo zgolj
korak ali dva od sluzbe, najbrz mnogokrat tudi v casu malice. Prav tako je trznica na Trgu svobode
dobrodosia tudi mnogim starejsim obcanom, prebivalcem mestnega centra, ki jim je pot do osrednje trznice
prevelik zalogaj.

Name so se obrnili tako nekateri clani Zdruzenja pridelovalcev vrtnin Maribor, ki dvakrat tedensko
prodajajo na Trgu svobode, kot tudi stevilni mescani, ki trznico koristijo. Skupaj z njimi dajem pobudo, da se
trznica na Trgu svobode ohrani, saj daje duso mestu in ga ohranja zivega.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu
pristojnem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-16/2019

KABINET ZUPANA

Datum priprave
odgovora:

10.06.2020

Vodstvo Mestne obcine Maribor (MOM) si vsekakor prizadeva, da bi bila kvalitetna, lokalno pridelana
hrana dostopna Mariborcanom na vseh petih trznicah v mestu. Prav tako vzpodbuja lokalno pridelavo
sadja in zelenjave, saj se zavedamo, da je lokalna samooskrba velikega pomena za zagotavljanje zdrave
hrane mescanom mesta, ter za prezivetje stevilnih kmetij na obmocju mesta in regije.

Osrednja mestna trznica na Vodnikovem trgu je z razprsenostjo ponudnikov na drugih lokacijah na
mestnih trgih in ulicah izgubljala na ugledu, ponudbi in obiskanosti, cesar si ne zelimo. Trznica je ze od
nekdaj bila na Vodnikovem trgu, ima vso potrebno infrastrukturo, ki ji omogoca kakovostno izvajanje
trznicne dejavnosti in nudi poleg zelenjave in sadja, tudi ostalo ponudbo, kot so mleko in mlecni izdelki,
meso, piscance, kruh, jajca,... Lokacija Mariborcane nostalgicno povezuje in vsekakor si bomo
prizadevali, da bo trznica na tem mestu ostala tudi v prihodnje.

Z ukinitvijo trznice na trgu Svobode, je na Vodnikovem trgu in Mali trznici ze opaziti vecjo frekvenco
kupcev, kar pomeni, da bomo dolgorocno lahko zagotovili obstoj obeh obstojecih mestnih trznic. Na
trgu Svobode je prodajalo 14 prodajalcev, ki soskozi obdobje 17 let postopoma ogrozili obstoj osrednje
in male trznice, na kateri imamo 120 pogodbenih kmetij, katerih obstoj je prav tako pomemben in
prizadevali so bomo, da bodo na svojih kmetijah preziveii vsi lokaini pridelovaici.



Nosilka trznicne dejavnosti v Mariboru mora biti, oz. ponovno postati trznica na Vodnikovem trgu kot
Osrednja mestna trznica, katero bodo obiskovali mescani in steviini turisti, ki jim je obisk lokalne trznice
zelo pomemben. Z Zavodom za turizem smo se dogovorili, da Mariborska turisticna pot pelje turiste
tudi skozi Osrednjo trznico. Preostale stiri manjse - na Teznem, Pobrezju, v Dominkusevi ulici in na
Taboru, pa zagotavljajo dostop do enako raznolike ponudbe tudi stevilnim obcanom, ki so nekoliko
oddaljeni od mestnega sredisca in zelijo lokalno pridelano zdravo hrano kupovati blize svojemu domu.

Lokacija na trgu Svobode je od obstojecih trznic (Vodnikov trg in Mala trznica na Kidricevem trgu)
oddaljena le nekaj sto metrov, oziroma nekaj minut hoje. Starejsim obcanom je na razpolago tudi
elektricno vozilo Majster, ki jih na lokacijo pripelje brezplacno.

Pri vseh svojih odlocitvah si vodstvo MOM prizadeva za delovanje v luci dobrega gospodarja. Olocitev
za ukinitev lokacije je bila sprejeta na podlagi analize frekvence kupcev na obstojecih lokacijah, ki je iz
leta v leto drasticno upadala, saj so se kupci zadovoljili s ponudbo na trgu Svobode. Posledicno je bilo
ogrozeno poslovanje tako zelenega dela trznice, kot tudi poslovanje v Mlecno Mesnem (MM)
paviljonu.

MOM si skupaj z Koncesionarjem- Snago d.o.o., prizadeva za vecjo prepoznavnost in ozivitev osrednje
trznice in posledicno tudi vseh ostalih trznic. Z aktivnostmi, ki jih bomo povezali z vsemi mariborskimi
trgi, bomo priceli takoj po odprtju Koroske ceste in Glavnega trga. Pri tem racunamo tudi na mescane,
saj se je z ukinitvijo trga Svobode izkazalo, da so bili tisti, ki so ponovno, ali pa prvic prisli na Osrednjo
trznico zadovoljni in preseneceni nad ponudbo, s katero so se srecali na osrednji Mariborski trznici.

S predstavniki kmetovalcev, ki so prodajali naTrgu svobode je prav tako sklican sestanek pri zupanu in
sicer7. 7. 2020.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: *Q^&^ f\Dtu^Uva a^ccu. V^£> H^m/\^x^
Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

Priloga: *—-^>^^>
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 13. SEJAMSMOM

Datum seje MS 25. MAJ 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 191

Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprasanja/pobude:

POSTOPNA (KOMBINIRANA) VPEUAVA DELA OD DOMA ZA USLUZBENCE MOM
Dajem pobudo, da Mestna obcina Maribor aktivno pristopi k sistemski, postopni (kombinirani) vpeljavi dela
na daljavo oz. dela od doma z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) za tista delovna mesta
v obcini oz. na podrocju javne uprave, ki to moznost dela dopuscajo. Zomenjenim nacinom dela na daljavo z
uporabo IKT bi dosegli vecjo delovno ucinkovitost zaposlenih, vidno racionalizacijo stroskov prevoza na delo.
Dosegli bi tudi druzinam prijaznejse zaposlovanje, zmanjsali tezave prometnih konic v casu prihoda na
delovno mesto in odhoda z delovnega mesta, zmanjsali bi ostale amortizacijske stroske, razbremenili ceste
in mestna sredisca s prometom in s tem posledicno nivo skodljivih emisij v ozracju ter s tem placevanja
povezanih glob na ravni EU. Zomenjenimi ukrepi bi v Mariboru postali tudi vzorcen primer oz. pilotni projekt
za javne sluzbe na drzavni ravni.

Med drugim pa menim, da nas je kriza COVID 19 opomnila, kako pomembna je predhodna dobra
organiziranost vseh resursov in tehnoloskih resitev v primeru, da delo na sedezu MOM ni mozno oz. mogoce.
Prav tako bi z navedenimi ukrepi storili vidni korak v smeri digitalizacije in debirokratizacije.
Kljucno je, da se navedene ukrepe vpeljuje postopoma.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

029-36/2020-36 Datum priprave
odgovora:

Sekretariat za splosne zadeve

10.6.2020

Mestna obcina Maribor je takoj po prenehanju epidemije COVID-19, ko je odpadla hipna pravna
podlaga za izvajanje dela na domu, sistematicno pristopila k ureditvi predmetnega podrocja.

Tekom izvajanja dela na domu seje za dolocene ranljive skupine izkazalo kot zelo efektivno, da
so si zaposleni delo lahko prilagodili razlicnim omejitvam (lazja bolezenska stanja, skrb za svojce
ipd.)

Glede samega postopka, ki vodi do moznosti izvajanja dela na domu v casu, ko ni razglasenih
izrednih razmer, pa je potrebno:

izvesti ogled lokacije, kjer se bo delo izvajalo (na domu zaposlenega),
- izpolniti in pripraviti kontrolni list (izpolnjevanje minimalnih zahtev delovnega mesta po

pravilniku),
- izvesti preiskavo skodljivosti delovnega mesta (mikroklima, osvetlitev) ter



- pripraviti mnenje.

Slednje je potrebno opraviti za vsako posamezno delovno mesto oz. za vsakega posameznega
zaposlenega, ki bi delo eventualno opravljal na domu.

Mestna obcina Maribor mora nadalje pripraviti Revizijo Izjave o varnosti z oceno tveganja, ki je
vezana na delovna mesta MOM, vsako delovno mesto, kjer bi se opravljalo delo na domu, pa je
kot primerno potrebno ustrezno opredeliti tudi v sistemizaciji delovnih mest.

Prav tako ne gre zanemariti dodatnih stroskov, vezanih na zagotovitev ustrezne opreme za delo
na domu (telefon, racunalnik, tiskalnik ipd.), ki pa v letosnjem proracunu niso planirani v vecjem
obsegu, bomo pa za ta namen v prihodnjem proracunu zagotovo poskusili zagotoviti dodatna
sredstva.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:
^[Lidij^ KREBL VUKOV1C

* Sekret&rlta za splosrie zadeve
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:Svetnik-ca:

13. SEJAMSMOM

25. MAJ 2020

POBUDA ST. 192

MATIC MATJASlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Spostovani zupan!

Tokratna moja pobuda, je v pomoc Mestni upravi oziroma vsem uradnikom, zaposlenim, ki se vsak dan
trudijo, da Mestna obcina Maribor sploh funkcionira.
Veliko casa v razlicnih komisijah in na sestankih prezivim tudi na Uradih, ki so izven maticne stavbe (Urad za
kulturo in mladino, Vzgoja in izobrazevanje, Urad za sport...) govorimo o stavbah na Slovenski ulici in Ulici
Vita Kraigherja, verjetno je podobna situacija tudi v ostalih dislociranih enotah. Pogoji dela na teh uradih so
na vec podrocjih slabi in upam si trditi, da to slej kot prej vpliva tudi na vzdusje in delo. Uradi, ki sem jih nastel,
nimajo vzpostavljenega niti brezzicnega intemetnega omrezja, elektronska oprema je zastarana, o
klimatiziranih prostorih (kot so npr. v 1. nadstropju te stavbe, kjer je politicni del uprave - kabinet) lahko le
sanjajo. V komisijah kjer sem prostovoljno sodeloval (npr. za sport) gre pri razpisih za elektronske vloge, pa
ce ne bi s telefonov delili mobilnih podatkov in brezzicnega omrezja, sploh ne bi mogli funkcionirati. Nekaj
dni nazaj smo imeli sejo ene komisije na drugem uradu, s pomocjo tudi videokonference, pa na uradu ni bilo
moznosti niti priklopa na brezzicno omrezje niti kabla za kabelski prikljucek
Dajem pobudo, da tehnicna sluzba MOM pregleda stanje na dislociranih enotah Mestne uprave in vzpostavi
pogoje - vsaj brezzicno omrezje za nemoteno delo. Zupan pa naj pripravi plan Mestne uprave (morebitne
selitve v skupno stavbo, ali posegov na obstojecih lokacijah), da bo delo mestne uprave cim bolj ucinkovito
in bodo zagotovljeno tudi prijetno delovno okolje.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

029-59/2020-13
Datum priprave
odgovora:

1.6.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Sekretariat za splosne zadeve

Odgovor za zadnji odstavek, pobudo:

Sluzba za informatiko pozna razmere racunalniskih omrezij na lokacijah zaposlenih v
Mestni upravi izven glavne upravne stavbe v Ulici heroja Staneta 1: Ulica heroja Tomsica
2, Grajska ulica 7, Ulica Vita Kraigherja 8, Slovenska ulica 40, Rotovski trg 9, Zagrebska
cesta 30, Cesta proletarskih brigad 21, Limbusko nabrezje 15 in vseh 17 lokacij mestnih
cetrti in krajevnih skupnosti.
Vse lokacije so z opticnimi ali VPN povezavami povezane v lokalno racunalnisko omrezje.
Za nemoteno delovanje je potrebno zicno racunalnisko omrezje, ki je na vseh lokacijah
zagotovljeno.



Brezzicno omrezje MOM-LOCAL oz. MOM-PUBLIC je dopolnitev, razsiritev lokalnega
zicnega omrezja. Trenutno stanje lokalnega brezzicnega omrezja na lokacijah izven
glavne upravne stavbe:

• Grajska ulica 7 - obe etazi,
• Ulica heroja Tomsica 2, Rotovski trg 9 - delno,
• vse ostale lokacije - ne.

Na Slovenski ulici 40, razen druge etaze, je potrebna rekonstrukcija zastarelega zicnega
omrezja.
Ocena dograditev in izgradenj lokalnih brezzicnih omrezij na trenutnih lokacijah
zaposlenih Ulica heroja Tomsica 2, Grajska ulica 7, Ulica Vita Kraigherja 8, Slovenska
ulica 40, Rotovski trg 9, ki so opticno povezana v lokalno omrezje, je 25.000 €. Koncna
ocena je mozna le na podlagi meritev prepustnosti sten za brezzicni signal.

Zupan Aleksander Sasa ARSENOVIC si prizadeva, da bi se Upravna enota Maribor kmalu
izselila iz obcinske glavne upravne stavbe v Ulici heroja Staneta 1. Tako bi se lahko uradi
zdruzili v glavni upravni stavbi in zmanjsala bi se potreba po opremljanju vecine zunanjih
lokacij z brezzicnim omrezjem.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovorvrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
Rasto Pusauer

A

Priloga:

/A
*>! **•*'<

^RIB<?£

/
Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:
Lidija KREBL VUKOVIC, univ./dipl. prav.

Vodja sekrei
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolrii sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 13. SEJAMS MOM

Datum seje MS 25. MAJ 2020

Zap. §t. vpra§anja/pobude POBUDA ST. 194
Svetnik-ca: MIHA RECEK

Vsebina vprasanja/pobude:

Letno kopalisce Mariborski otok, ki deluje se danes, so odprli 15. junija 1930, pred tocno 90 leti. Slavnostnega
dogodka se je takrat udelezilo 10 tisoc Ijudi. Za njegovo gradnjo so se na mariborskem obcinskem svetu
odlocili po dolgih razpravah, v njegov prid pa so govorile turisticne ambicije in potrebe po rekreacijskih in
sportnih povrSinah na tem obmo£ju. To pa je bilo tudi leto, ko je Felberjev otok postal Mariborski otok. Danes
po 90 letih kopalisce Mariborski otok, kaze klavrno podobo.
Mestna obttna Maribor se ze dolga leta trudi najti reSitev za vsaj nujno potrebno vzdrzevanje kompleksa
Mariborski otok. Zato je leta 2007 izpeljala tudi mednarodni arhitekturni natecaj za pridobitev najustreznejse
prostorske in oblikovne resitve same ureditve kopalisca in otoka samega. Po zakljucku nate£aja je bila
izdelana tudi projektna dokumentacija (Idejni projekt), na osnovi katere je MOM zelela priceti z investicijo v
celovito prenovo kompleksa. V Proracunu MOM za 2019 je bilo predvidenih 15.000 EUR za izdelavo projektne
dokumentacije za Mariborski otok in 60.000 € za njeno izvedbo.
Kot je leta 1930 Mestna obcina Maribor omogocila otrokom brezplacno oziroma subvencionirano uporabo
kopalisca, se danes ob virusu Covid-19 soocamo, da bo letos veliko druzin in otrok ostalo doma.
MO Maribor omogoci za otroke in mlade do 18. leta starosti, brezplaCno uporabo kopalisca Mariborski otok,
mestni prevoznik Marprom, pa omogoci, da se lahko otroci in mladi, brezplacno pripeljejo na Mariborski otok.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

Datum priprave
odgovora:

3.06.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

JP Marprom d.o.o.

Spostovani,

JP Marprom d.o.o. je izvajalec, pravna oseba ki izvaja naloge GJS mestnega linijskega
prevoza.

Storitev linijskega prevoza v mestnem prometu spada med obvezne javne gospodarske
sluzbe, skladno s 53. clenom ZPCP (st. 6 - 29. 01. 2016) in Odlokom o nacinu izvajanja
gospodarske javne sluzbe linijski prevoz v mestnem prometu (MUV st. 1 - 15. 01. 2012).
Odlok ureja nacin izvajanja gospodarske javne sluzbe, vsebino, obveznosti mestnega
linijskega prevoza, financiranje mestnega linijskega prevoza in nadzor nad njegovim
izvajanjem. Ta odlok je tudi pravna podlaga, s katero se dolocijo predmet in pogoji za



podelitev in izvajanje te javne sluzbe. V 43. clenu Odloka o nacinu izvajanja gospodarske
javne sluzbe llnijski prevoz v mestnem prometu je doloceno, da so cene prevoznih storitev
(prevoznina) dolocene v tarifi prevoznin, ki jih skladno s predpisi potrjuje Mestni svet Mestne
obcine Maribor. Izvajalec ne sme uporabljati drugacnih cen prevoza, kot so dolocene s tarifo.

Naloge MOM pri zagotavljanju GJS izvaja pristojni organ uprave Mestne obcine Maribor,
razen tistih nalog in odlocitev, ki so v pristojnosti zupana Mestne obcine Maribor ali mestnega
sveta Mestne obcine Maribor.

Za javno podjetje Marprom d.o.o. ( MUV, 12/2017) je Mestni svet soglasal, da lahko ob posebnih ali
promocijskih dogodkih na obmo£ju izvajanja GJS mestni linijski promet, ta omogofr prevoz uporabnikom
avtobusov po promocijski ceni, na podlagi pooblastila zupana Mestne obcine Maribor.

. *- Elektronsko po§to z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Tomislav Trbu§ic

Priloga

/ Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

Jtivna podjetj&gJtivna poajuij**

-{MARPROM*c°
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Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS)
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca

13. SEJAMSMOM
25. MAJ 2020

POBUDA ST. 195
MAG. STOJAN AUER

Vsebina vprasanja/pobude:

Izdelava in predstavitev ukrepov za obcane MOM glede na Corona virus krizo na naslednji seji
Vcasu Corona krize je zupan, na zalost se mi nismo sestajali, sprejel nekaj ukrepov, kot je sam rekel, za lajsanje
prebivalcem in seveda obcanom vtem mestu. Jaz jih sedaj ne bom nasteval, ker ni casa, bi pa predlagal tako
kot se je zdaj zacela ukvarjati s tem tudi nasa Vlada RS in na splosno vsa Evropska unija, da se ze danes
zacriemo pnpravljati na morebitno novo krizo, ki bo prisla, naj bi prisla, upam, da ne bo prisla, tarn jeseni in
da ze zdaj zacnemo razmisljati oukrepih, ki bi blazili posledice zivljenja vtem mestu. Govorim oneposrednih
groznjah dv.ga poloznic in pa vseh ukrepih, ki jih mesto lahko ze danes dorece, ce pride do te krize Prisla je
zdravstvena kr.za, sledi t.i. ekonomska kriza, ob koncu leta po vseh napovedih prihaja socialna kriza Zato
dajem pobudo, zupan, da nam na naslednji seji predstavis oziroma da zacnemo govoriti tudi oukrepih kako
bo mesto pomagalo obcanom vkrizi oz. situaciji, ki bo in ki nas na nek nacin bremeni in nas bo bremenila
upam vsaj, da ne. Ampak mi moramo biti na to pripravljeni in da pravocasno sprejmemo vse ukrepe. Namrec'
zdaj ni vec cas za betone, lepe lucke, fontane, zdaj bo cas, ko moramo razmisljati oljudeh.

Odgovor (izpolni organ,
St zadeve na organu,
pristojnem za odgovor'
Organ, ki je pripravil
odgovor:

^i pripravija odgovor)
01003-16/2019

Kabinet zupana

Datum priprave
odgovora:

10.6.2020

Odgovor zupana, Aleksandra Sase ARSENOVlCA:

»Tudi lepe lucke so za Ijudi g. Auer. Naj ponovim, da smo tekom soocanja z novim korona
virusom prvi zapirali lokale, prvi subvencionirali tople obroke za otroke, ki so cez noc ostali
brez njih, imamo enega najboljsih rezultatov vdrzavi, kar sezajezitve sirjenja virusa tice
zahvaljujoc tudi vsem obcankam in obcanom, medijem, vsem vam. Mestna obcina Maribor se
jecez noc reorganizirala, prilagodila na delo od doma, vzpostavila krizni stab civilne zascite ki
je bil tesno povezan s sodelavci kabineta zupana in se kaj. Ustanovili smo donatorski sklad,'ki
ga sedaj tudi oglasujemo z akcijo »Srcu vse verjamem«, kjer torej zbiramo denar za pomoc'
pnzadetim, socialno sibkim ter hkrati spodbujamo razvoj na obmocju celotne obcine. Pripravili
smo tudi evalvacijo dela tekom korona krize in rezultate predstavili na tiskovni konferenci.«



. *- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: Sasa Arsenovic, zupan MO Maribor

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

Priloga:
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
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Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 13.SEJAMSMOM

Datum seje MS 25. MAJ 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 196

Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprasanja/pobude:

Spostovani gospod zupan. Dajem pobudo za nevzdrzno stanje ceste VTC 18. Glede na vsakodnevni
pregled cestnega oglednika, kateri sicer belezi stanje, vinsko turisticne ceste Meljski hrib, Stolni vrh,
je cesta z raznimi vdori vozisca in posedki za normalnega turista neprimerna. Zato prosim, da Nigrad,
kot upravljalec cesto primerno vzdrzuje. Urad za okolje, prostor in infrasturkturo pa tudi opravi svoje
delo.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravi
odgovor:

01003-1/2019-139

UKPP

Datum pnprave
odgovora: 03.06.2020

Omenjena cesta je res ozka,vendariz naslova rednega vzdrzevanja javnih prometnih povrsin
normalno vzdrzevana glede na njeno kategorijo.
Koncesionarju pa je bilo naroceno, da opazene poskodbe s strani preglednika prioritetno uvrstijo
v plan RV ter napake na voziscu hitro in kvalitetno sanirajo.

Odgovor pripravil:
Tomislav Rebernik

Strokovi^ sodelavec
Podpis vOojS $rgana, ki
Uros Kosiylihiv.dipl.e
v^lcVvodj

avlja odgovor:
,dipl.inz.prom.

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: S112709590, M$ 5883369
telefonska st • +386 2 2201-000 e-posta mestna.obcina@maribor.si,e-naslov http://www.maribor.si
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo ni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 13. SEJAMSMOM

Datum seje MS 25. MAJ 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 197

Svetnik-ca: TJASA GOJKOVlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Maribor je na podrocju organiziranega vrtickarstva v Sloveniji oral ledino. Namrec po okriljem Evropske
prestolnice kulture je nastal projekt Urbane brazde, v okviru katerega je po vzoru iz tujine na obrobju mesta
ob blokovskem naselju v Borovi vasi zrasel urbani eko vrt. Osem let pozneje se lahko s podobnimi projekti
pohvalijo stevilne druge mestne obcine, medtem ko mariborske vrticke vse bolj prekrivajo odsluzene
cerade, stari kioski in podobna navlaka, med katero se najdejo tudi kosi azbestne kritine. Da divjega
parkiranja na travnatih povrsinah niti ne omenjam. Ceprav je interes za najem vrtov vedno vecji, v Mariboru
nismo naredili prav nicesar za nadaljevanje (nase lastne) dobre prakse iz leta 2012. Ker so obmocja
urbanega vrtnarjenja v nasem mestu vse bolj zanemarjena, posegi vrtickarjev pa brez nadzora, dajem
pobudo, da Mestna obcina Maribor v letih 2021/2022 pricne s sistematicnim urejanjem te dejavnosti in
lokacij zanjo. Lokacije naj opremi z enotnimi objekti, v katerih so omarice za shranjevanje orodja, s sanitariji
in smetnjaki, s skupnimi prostori za druzenje, zbiralniki za dezevnico za zalivanje vrtickov in vodovodnim
prikljuckom z mrezo pitnikov ter s stojali za kolesa. Znotraj obmocij naj se prepreci parkiranje, na robovih
obmocij pa naj se zagotovi dovolj parkirnih mest. Na skupnih delih nas se zasadijo drevesa in grmovnice ter
namestijo otroska igrala za najmlajse obiskovalce. Po moznost naj se zagotovijo tudi vrticki ali vsaj dostop
za gibalno ovirane.

Odgovor (izpolni organ ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

41001-510/2018 Datum priprave
odgovora:

10.6.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Sluzba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna v
sodelovanju z Urad za komunalo, promet in prostor - Sektor za
urejanje prostora

V okviru projekta Urban Soil 4 Food (Urbana zemljina za hrano), iniciative Urban Innovative
Actions, je Mestna obcina Maribor v letu 2019 vzpostavila Mestne urbane vrtove pod Gorco.
Zemljisce in vrtovi so se uredili na zemljiscu mestne obcine, in sicer se razprostirajo na kar
12.400m2. Zemljisce smo ogradili, uredili vodovodno napeljavo, uredili dostavno pot in drugo
funkcionaino infrastrukturo, ki omogoca izvajanje urbane vrtnarske dejavnosti na tem obmocju.
Zasadili sadovnjak in trajnice. Vzpostavili smo otroski vrt, modelni vrt, socialno-integracijski vrt
in 66 individualnih vrtickov, ki jih v casu trajanja projekta obcani Maribora najemajo brezplacno.

V prihajajocih mesecih nacrtujemo se postavitev dodatne infrastrukture, kot so vrtne lope, ki
smo jih lani najemali, ter druge tekoce vsebine, ki so se z obdelovanjem urbanih vrtov kot



prostora soustvarjanja izkazale za potrebne. Seveda si v projektu prizadevamo tudi
vzpostavitev mreze urbanih vrtov v mestu, kjer bi se vrtickarji razlicnih vrtov lahko povezovali,
skupaj nabavljali ali si izmenjevali semena in sadike, spodbujali razvoj vrtickarstva kot obliko
zagotavljanja samooskrbe v mestu. Ta namrec pomembno prispeva tudi k zmanjsevanju
ogljicnega odtisa v mestu, kar je pravzaprav njena dodana vrednost za nase lokalno okolje.

Na Mestnih vrtovih pod Gorco so v letu 2019 in tudi v 2020 potekala izobrazevanja, vezana na
urbano vrtnarjenje. Zainteresirane obcane smo s pomocjo strokovnjakov ucili, kako urejati vrt
brez prekopavanja, kako pripraviti vrt za novo sezono, svetovali pri pripravi ozimnice in
podobno. Predstavljene so bile metode dela, uporabe zastirk, pomembnost opustitve
fitofarmacevtskih sredstev pri pridelavi in podobno. Delavnice so bile zelo dobro obiskane, ne
zgolj s strani vrtickarjev na tem vrtu ampak tudi na drugih. Izvlecke teh delavnic, ideje, recepte
in nasvete bomo v okviru projekta povezali tudi v e-knjigo, ki bo na voljo brezplacno na spletu
vsej zainteresirani javnosti.

Tako se tudi s projektom Urban Soil 4 Food nadaljuje z gradnjo temeljev, ki so jih v okviru EPK
2012 postavile Urbane brazde, in tudi ta evropski projekt bo v mestu pustil trajnostne ucinke,
za katere smo prepricani, da jih bomo razvijali naprej bodisi samostojno bodisi pod okriljem
kaksnega novega evropskega projekta. (Brina Lazar - SRPIPP)

Mestna obcina Maribor ima namen tudi v prihodnje podpirati razvoj in sirjenje vrtickarske
dejavnosti. V ta namen je obcina v okviru obcinskega prostorskega nacrta na obmocju mesta
predvidela nove lokacije, na katere bi bilo mozno umescati urbane vrtove. Predvidene so
nekatere nove lokacije (npr. na Pobrezju), hkrati pa tudi sanacija in ureditev ze obstojecih
degradiranih vrtickarskih povrsin. Urbani vrtovi naj bi bili tako enotno urejeni, s poenotenimi
skupnimi oz. posameznimi objekti, opremljeni s vodovodom, prostorom za odlaganje smeti in
potrebnim stevilom parkirnih mest, tudi za kolesa. Prepovedana bi bila izvedba raznih
rastlinjakov iz plasticne folije, azbestnih plosc, ipd. Za obmocje parka ob Pekrskem potoku je
idejna zasnova ureditve novo nacrtovanih vrtov ze izdelana. Obcinski prostorski nacrt z novimi
oz. obstojecimi lokacijami obmocij za vrtickarstvo je v fazi priprave dopolnjenega osnutka - vse
bodoce ureditve bodo preverjene tudi preko okoljskega porocila in nato bodo skupni rezultati
predstavljeni javnosti. Menimo, da je nujno potrebna celostna ureditev vrtov na obmocju obcine
s poenoteno urbano opremo, saj lahko le tako zagotovimo urejen videz mesta. (mag. Lidija
Kodric Vuk - UKPP - SUP)
. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor
Brina

Visji iv

Podpis vodje orgafia, ki pripravija odgovor:
Barbara Mikus Marzidovsek, p.p.
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 13. SEJAMSMOM

Datum seje MS 25. MAJ 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 197

Svetnik-ca: TJASA GOJKOVIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Maribor je na podrocju organiziranega vrtickarstva v Sloveniji oral ledino. Namrec po okriljem Evropske
prestolnice kulture je nastal projekt Urbane brazde, v okviru katerega je po vzoru iz tujine na obrobju mesta
ob blokovskem naselju v Borovi vasi zrasel urbani eko vrt. Osem let pozneje se lahko s podobnimi projekti
pohvalijo stevilne druge mestne obcine, medtem ko mariborske vrticke vse bolj prekrivajo odsluzene cerade,
stari kioski in podobna navlaka, med katero se najdejo tudi kosi azbestne kritine. Da divjega parkiranja na
travnatih povrsinah niti ne omenjam. Ceprav je interes za najem vrtov vedno vecji, v Mariboru nismo naredili
prav nicesar za nadaljevanje (nase lastne) dobre prakse iz leta 2012. Ker so obmocja urbanega vrtnarjenja v
nasem mestu vse bolj zanemarjena, posegi vrtickarjev pa brez nadzora, dajem pobudo, da Mestna obcina
Maribor v letih 2021/2022 pricne s sistematicnim urejanjem te dejavnosti in lokacij zanjo. Lokacije naj opremi
z enotnimi objekti, v katerih so omarice za shranjevanje orodja, s sanitariji in smetnjaki, s skupnimi prostori
za druzenje, zbiralniki za dezevnico za zaiivanje vrtickov in vodovodnim prikljuckom z mrezo pitnikov ter s
stojali za kolesa. Znotraj obmocij naj se prepreci parkiranje, na robovih obmocij pa naj se zagotovi dovolj
parkirnih mest. Na skupnih delih nas se zasadijo drevesa in grmovnice ter namestijo otroska igrala za
najmlajse obiskovalce. Po moznost naj se zagotovijo tudi vrticki ali vsaj dostop za gibalno ovirane.

Odgovor (izpolni organ,
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor'
Organ, ki je pripravil
odgovor:

d pripravija odgovor):
Datum priprave
odgovora:

9.6.2020

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljisci, d.o.o.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljisci d.o.o. (JP GSZ d.o.o.) oddaja v zacasni
najem, na podlagi javnega pooblastila, nezazidana stavbna zemljisca v lasti Mestne obcine, za
vrtickarsko dejavnost.

Gre za lokacije in vrtove, ki imajo zacasni status, saj so le-ti na nezazidanih stavbnih zemljiscih,
kar pomeni, da se ali bo na le-teh praviloma /nekoc/ gradilo.
Tako imamo v letu 2020 sklenjenih 430 najemnih pogodb za vrtove, ki so v 17 katastrskih
obcinah/k.o, na skupaj 75 parcelah/parcelnih stevilkah.



Izjema je podrocje k.o. Morski jarek, ki je bilo namensko urejeno za vrtove in je na tej lokacij,
od leta 2006, 125 vrtov. Na tej lokaciji je tudi poskrblejno za urejeno parkiranje vozil, odvoz
smeti in vodovodni prikljucek.

Drugo podrocje je obmocje 'Strazuna', v k.o. Pobrezje, kjer so vrtovi na ti. varovanem obmocju.

Ker se torej nezazidana stavbna zemljisca oddajajo samo v zacasni najem na njih ni smotrno
opravljati vecjih vlaganj, ki se tudi ne morejo pokriti iz najemnin za vrtove.

. *- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do srede, 10. junija 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Gorazd Zupan

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljisci d.o.o.
Direktor:

.-po** isssssT*TT "*' Tprav'


