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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 11. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20.1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 151
Svetnik-ca: IGOR JURISIC

Vsebina vprašanja/pobude:
»Skrb za prostoživeče ptice na Dravi«
Na reki Dravi živi več kot 90 vrst ptic in moramo se zavedati, da se predvsem z iztrebki prenašajo različne
bolezni, ki se lahko prenesejo na hišne ljubljenčke in tudi na človeka. Na Lentu je pločnik prekrit z iztrebki
labodov in rac in večina teh bolezni se prenaša z okuženim urinom in blatom. Leta 2017 je bil odkrit nov
podtip virusa H5N5 (ptičja gripa) v bližini Brežic, vzdolž reke Krke. Odkrili so ga pri 3 poginulih labod ih.
Z vidika varnosti kot tudi okoljske urejenosti potrebujemo v Mariboru nadzor in pomoč pri čiščenju
iztrebkov perjadi in prav tako potrebujemo ljudi, ki se bodo ob prijavi, ko je labod ali kakšna druga ptica v
stiski, odzvali takoj in zadevo uredili. Na žalost se gasilci pogosto ne odzovejo ali pa pridejo prepozno. Na
Lentu, nasproti kopališča Pristan, je del pločnika in betonski del, ki sega v reko Dravo zmerom prekrit z
iztrebki in urinom omenjenih ptic, predvsem labodov. V prvi vrsti je treba pomisliti na možnost prenosa
raznih bolezni, ki se v glavnem prenašajo s ptičjimi iztrebki. Kot drugo pa je Lent skozi vso leto tudi
turistično zelo obiskan in takšna podoba meče slabo luč na Maribor. Ta del sprehajaine poti ob Dravi je
treba počistiti z visokotlačnim čistilcem in redno skrbeti za odstranjevanje iztrebkov, kar trenutno na lastne
stroške izvaja Združenje varnih hiš Nova Slovenije.
Ugotavljamo, da se omenjeno društvo že leta ukvarja z reševanjem labodov in ostalih ptic ob reki Dravi in se
odzove na prijave mimoidočih v različnih primerih. Za reševanje tega perečega problema nima ne finančne
niti kakšne koli druge pomoči. Predsednik združenja varnih hiš Nova Slovenije, Aleksander Kamenik je imel
pred leti dovoljenje za privez lastnega čolna na priveznem mestu ob Dravski vili. Društvu je uporaba čolna
občutno olajšala delo. V primeru sodelovanja je čoln tudi v prihodnje na voljo za uporabo, saj bo tudi v
prihodnje nekdo moral poskrbeti za prostoživeče živali ob Dravi in tudi redno skrbeti za čistočo na
omenjenih mestih.
Do sedaj je združenje varnih hiš Nova Slovenije poškodovane labode vozijo na Muto in to na lastne stroške.
Gospod Zlatko Golob iz azila za prostoživeče živali pravi, da tudi on velikokrat poravna stroške zdravljenja in
prevoza vendar postaja to vse večji strošek.
Nadalje; mimoidoči hranijo labode s kruhom kar velikokrat privede do zdravstvenih težav, zato predlagamo
postavitev opozorilnih tabel in dogovor z mestno tržnico in trgovino Hofer, da se odpadna zelenjava
uporabi za hranjenje perjadi na Lentu. Zlatko Golob je Snagi že predlagal postavitev avtomatov s hrano, ki je
primerna za te živali. Poleg tega pa se neprodana zelenjava, ne bi zavrgla ampak uporabila v dober namen.
Na osnovi zapisanega dajemo pobudo za nujen sestanek, kamor se povabi tako predstavnika Združenja
varnih hiš Nova Slovenije, ki že vsa leta skrbi za omenjene ptice, kot predstavnika zavetišča za prostoživeče
živali iz Mute ter seveda pobudnika rešitve, Igorja Jurišiča.



Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
st. zadeve na organu, 01003-1/2019-'1'\11
pristojnem za odgovor*: 1

Datum priprave 13.2.2020
odgovora:

Sektor za komunalo in promet Mestne občine MariborOrgan, ki je pripravil
odgovor:

Spoštovani.
Mestna občina Maribor je-dne 21.1.2020 po poročanju medijev o ponovnem pojavu ptičje
gripe v Evropi na Nacionalni inštitut za javno zdravje naslovila prošnjo za navodila kako
primerno in varno skrbeti za higieno na mestih, kjer se zbirajo vodne ptice (Lent), saj jih
potrebujejo tako vzdrževalci higiene kot tudi občani. Dne 27.1.2020 smo prejeli odgovor,
ki je priloga temu dopisu. Prejeta navodila smo posredovali koncesionarju: Snagi d.o.o.;

~Nigradu--CI.d.;_UradlLzčLgospodarske--CIejavno.stLMOM;_SJuŽbLzazaščito,-reše'lčlnjejn~_
obrambno načrtovanje in Režijskemu obratu MOM.
Bili smo tudi v kontaktu z g. Zlatko Golobom iz Mute in g. Vojticem iz Inšpekcije za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Ob zadnjem pojavu ptičje gripe pri nas je bila s strani Ministrstva RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdana Odločba o prepovedi krmijenja prostoživečih vodnih ptic
(in kasneje preklicana). Takrat je Mestna občina Maribor na nabrežje reke Drave na
Lentu tudi obesila obvestila za občane o prepovedi krmijenja, saj se je s tem omejilo
združevanje velikega števila ptic na enem mestu (kar povečuje možnost prenosa
virusa).
Dovoljenje za privez na Dravi se izda na podlagi prejete vloge, ki pa je v letu 2020 še
nismo prejeli.
Leta 2015 je Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor podal strokovno mnenje glede
hranjenja prostoživečih labodov. Navajajo, da hranjenje prostoživečih labodov sicer ni
potrebno, saj si znajo živali hrano same poiskati v naravi in ob tem Zavod poda še
napotke za primerno krmijenje. Od pojava ptičje gripe v letu 2017 se krmljenje več ne
izvaja.
O terminu sestanka vas bomo obvestili.

S spoštovanjem .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete IZ Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravila:
Anja Pavliči6
Svetovalec I p {.s

Priloga:
-j Kopija dopisa NIJZ glede pojava ptičje gripe
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Anja Pavličič
Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za komunalo in promet
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
E: anja.pavlicic@maribor.si

Zadeva: Pojav ptičje gripe in čiščenje mest, kjer se zbirajo vodne ptice

Spoštovani!

dne 21.1.2020 smo prejeli vaš elektronski dopis, v katerem navajate, citiramo: »Prejeli smo
informacijo o ponovnem pojavu ptičje gripe v Evropi. V zadnjem primeru pred nekaj leti smo kot
Mestna občina Maribor uspešno obvladovali stanje in na nabrežje reke Drave (lokacija: Lent)
namestili obvestila o prepovedi krmljenje vodnih ptic in primerno vzdrževali higieno. Vljudno vas
naprošamo za navodila kako v tem preventivnem času primerno in varno skrbeti za higieno na
mestih, kjer se vodne ptice zbirajo. Navodila so nujno potrebna za izvajalce čiščenja, prav tako pa
tudi za občane.« Konec citata.

Odgovor

Povzročitelj ptičje gripe, ki se trenutno pojavlja, ni nevaren za ljudi. Lahko pa ptice prenašajo tudi
nekatere druge povzročitelje bolezni. Lahko so nosilci raznih povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki jih
izločajo s svojim blatom. Nekatere od teh se lahko prenašajo tudi na človeka. V blatu ptic najdemo
različne mikroorganizme, med njimi tudi patogene: različne bakterije (klamidija, salmonele, E. colii,
razne viruse, tudi parazite in glive.

V zvezi s tem smo po elektronski pošti prejeli tudi informacijo od Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVRL v kateri sporočajo, da UVHVVR zaradi pojavov visoko
patogene aviarne influence podtipa H5N8 zaenkrat ni sprejela nobenih ukrepov.

Stran lod 2

s



Za izvajanje čiščenja svetujemo običajne higienske ukrepe, kot veljajo že sicer. Dodatni ukrepi
zaradi ptičje gripe zaenkrat niso potrebni:
- Kjer se v mestu zadržujejo ptice, svetujemo običajno vzdrževanje higiene naravnih površin.
- V primeru onesnaženosti npr. klopi ali igral v parkih s ptičjimi iztrebki, kjer lahko pride do stika s
kožo, vdihavanja, svetujemo redno čiščenje onesnaženih površin. Mesta, kjer so iztrebki ptičev,
najprej razkužimo npr. s klornim razkužilom in iztrebke nato odstranimo. Sledi čiščenje z vodo in
čistilom. Pri delu se pri tem zaščitimo z osebno varovalno opremo (rokavice; zaščitna obleka;
maska, ki ne prepušča mikrobov (npr. FFP3)).
- Na mestih, kjer posedajo golobi, svetujemo namestitev mehanskih ovir.

Peter Otorepec, dr. med., spec. higiene in MDPŠ

If~~" 'predstojmk eZE /'~.:.1-
~~S\\ ~'<1~ z.>-::o' '1~\ r: /

~\. L-/ / ~, z. ' ~
P· '1' \ ~IJZ o ;:npravI 1: � .,.' :;

Irena V. Perpar, dr. med., spec. epide~~JRgij~2 ~.{?/~,'Y,:::.' -':..:/.
Majda Pohar, dr. med., spec. higiene .-,~:.._.::_,>.,
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

20.1.2020

MAG. BRANISLAV RAJIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Znano je, da je v uradu župana ustanovljena posebna delovna skupina, ki se ukvarja z vprašanji povezanimi s
prenovo Lenta. Njena naloga naj bi bila oblikovanje projektne naloge in izhodišč, ki bodo projektantom v
celoti orisali smeri izvedbe prenove in vse zahteve, katerim naj bi prenova zadostila.
Moja pobuda je:

Da delovna skupina v nabor zahtev, ki bodo tvorile projektno nalogo, vključi območje najstarejše trte
na Lentu in sicer več vidikov tega vprašanja, od ambientalnih, funkcionalnih, prireditvenih, prometnih
in nenazadnje tudi varnostnih. Območje naravne znamenitosti svetovnega slovesa bo treba iz vseh
teh zornih kotov primerno obravnavati in zagotoviti maksimalne pogoje vzdržnosti trte kot živega
organizma v urbanem okolju in njene zaščite pred izumrtjem ali pred namernim uničenjem.
Omenjena delovna skupina naj zahteva zlasti izboljšanje varovanja najstarejše trte.
Pobuda se obenem nanaša na izpeljavo projektnih zahtev in aktivnosti, da se v času prenove izvrši
tudi sanacija precej načete južne stene Hiše stare trte, če ne že celotnega objekte, ob katerem Stara
trta raste.

Dober premislek in jasno zastavljene zahteve bodo najboljše vodilo načrtovalcem, za Maribor pa korak v
pravo smer vizogib nepovratni izgubi dragulja, ki ga v Mariboru, edini na svetu, imamo.

Datum priprave 22.5.2020
od ovora:

Projektna pisarna in Kabinet župana

Spoštovani g. Rajič.

Zahvaljujemo se za vašo pobudo, ki jo ocenjujemo kot smiselno.

V projektni pisarni vodimo projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, katerega namen je
prenova urbanih površin na Lentu na območju med Studenško brvjo in Vodnim stolpom.
Za navedeno območje je bil julija 2019 razpisan javni arhitekturni natečaj in prva nagrada
je bila dodeljena ekipi Maruše Zorec iz podjetja Arrea arhitektura d.o.o. iz Ljubljane.
Navedena je tudi projektantka projekta. Projekt je sedaj v fazi projektiranja PZI. PZI se
bo dotaknil tudi roblematike vandalizma ri na'stare'ši trti ter oiskal možne rešitve



zaščite trte. V projektu aktivno sodeluje mestni urbanist Tomaž Kancler, ki je del delovne
skupine za ohranitev najstarejše trte in opozarja na to problematiko.
Ker se projekt nanaša izključno na ureditev javnih površin, ne rešujemo problema
sanacije fasade objekta, ki pa je deloma v privatni lasti.

Podžupanja ga. Alenka Iskra bo vašo pobudo obravnavala in o vsebinah vezanih na
Staro trto spregovorila z gospodom Kanclerjem ter vodjo projektne pisarne .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Projektna pisarna in ga. Alenka Iskra.

Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

~~
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

. SE.JA-MS-MO
20.1.2020
POBUDA ST. 153
MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

V časniku Finance sem (konec leta 2019) zasledila članek, ki vam ga prilagam in ga bom tudi prebrala.
V pripravi je mednarodni razpis finančnih sredstev za izkoriščanje geotermalne energije.
Inštitut Jožef Štefan (US) sodeluje z nekaterimi operaterji sistemov daljinskega sistema, ki jih zanima, kako bi
lahko v svoj sistem vključili geotermalno energijo. Če se bo izkazalo, da takšne možnosti obstajajo, bodo lahko
sisteme daljinskega ogrevanja prijavili na razpis in kandidirali za razpisana sredstva. V okviru projekta želijo
prikazati tudi konkreten primer rabe plitke geotermalne energije v sistemu daljinskega ogrevanja.
Takšen primer bi spodbudil uporabo geotermalne energije tudi v drugih sistemih daljinskega ogrevanja.
Razpis je vreden pet milijonov evrov, objavljen pa bo predvidoma v začetku prihodnjega leta, to je sedaj (to
pomeni kmalu).
Vloga pri razgoličenju

V Mednarodni agenciji za obnovljivo energijo (IRENA) pripravljajo vodilo za vključitev nizkotemperaturne
obnovljive energije v sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja.
Nizkotemperaturna toplotna energija pomeni 60 ali 70 stopinj.
Vodilo bo namenjeno predvsem ministrom in lokalnim skupnostim, pri pripravi sodeluje tudi Institut Jožef
Štefan (UŠ).

Z vodilom želijo prikazati vlogo daljinskega ogrevanja pri razgoličenju ogrevanja in hlajenja. Prikazati želijo
pomen strateškega načrtovanja daljinskega ogrevanja, kar vključuje tudi uporabo toplotnih kart.
Cilj vodila je tudi pokazati, kako pripraviti zakonodajni okvir, financiranje in poslovne modele, vključili pa bodo
še primere dobrih praks, je še povedal Čižman (Center za energetsko učinkovitost na Institutu Jožefa Štefana.
Moja pobuda je, da se Občina Maribor aktivno vključi in nas tudi o poteku dela obvesti.
Priloga: članek iz časnika Finance

5.2.2020

UKPP



Vsekakor smo pripravljeni sodelovati, če bo projekt omogočal vključitev našega sistema
daljinskega ogrevanja kot obnovljivega vira energije (OVE in URE).
Tukaj bo potrebno tudi sodelovanje državnih institucij, ki podeljujejo koncesijo za črpanje iz
geotermalnih virov podzemnih voda, na lokaciji MOM je namreč že podeljena ena koncesija na
osnovi katere se izvaja črpanje geotermalne vode v vrtinah na območju Stražuna za bazenske
komplekse v Mariboru .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
--·-\1ittEis~nh(Jt::-S-eKrera"'''-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~

'1 ,~~

~ ,I;-:~ Po~~ vodje qrgana ipravlja odgovor:ff~ e . � :Gprazd SKJ;a~~l1I'v.dipl.prav.

o
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Priloga:
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
lap-:-št. seje MS 1-1 t. SE-JkMS MOM
Datum seje MS 20.1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 155
Svetnik-ca: MIHA RECEK

Vsebina vprašanja/pobude:

Izgradnja dodatnih parkirnih mest ter označitev obstoječih
Gospodarstvo v mestu Maribor se razvija. Svoj del k temu do prinesemo tudi podjetja, ki delujemo na Špelini
ulici: Systemair d.o.o., Špelina ulica 2, Maribor; Kmag d.o.o. Leskovškova ulica 1, Ljubljana (Kia center
Maribor, Zagrebška cesta 38, Maribor); P&D Avto, Špelina ulica 1, Maribor. V zadnjih letih smo investirali
ogromna sredstva v razvoj poslovanja, širitev ponudbe, posodobitev strojne opreme in nenazadnje
pripomogli k odpiranju novih delovnih mest. V 4 letih smo tako skupaj odprli vsaj 70 novih delovnih mest. O
kakovosti našega poslovanja pričajo številne nagrade, ki smo jih prejeli, med njimi najbolj tuji investitor (FDI
Award Slovenia 2019 - Javna agencija Spirit, v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji - podjetje Systemair,
d.o.o.}.

Z rastjo prometa in števila zaposlenih se pojavljajo tudi številni izzivi. Eden izmed njih je pomanjkanje in
neurejenost parkirnih mest na Špelini ulici v Mariboru.
V ulici je kar nekaj parkirnih mest, ki pa niso ustrezno označena, zato posledično ni reda pri parkiranju. Z
zarisanimi črtami bi lahko parkiralo precej več vozil kot sedaj.
Polega tega je na začetku ulice zelenica, ki v sedanji obliki ni namenjena nikomur, zahteva pa nenehno
vzdrževanje s strani podjetja Nigrad. Na tej zelenici bi se lahko uredila dodatna parkirna mesta.
Gre za zemljišče, ki je po javno dostopnih podatkih v lasti Mestne občine Maribor (katastrska občina 680,
številka parcele 997/2).
Del te parcele v naravi je zelenica (fotografija v prilogi), druga fotografija v prilogi prikazuje parkirana vozila
na neoznačenem parkirišču.
Na mestni svet in g. župana tako naslavijamo pobudo po:

izgradnji dodatnih parkirnih mest na parceli 997/2 k.o. 680, ki v naravi predstavlja zelenico
označitvi parkirnih mest na parkirišču, ki se nahaja na parcelah 997/2 in 998/1, k.o. Tezno.

Prosim za obravnavo naše ponudbe in pozitiven odgovor.
Za vse morebitne dodatne informacije, vprašanja, se lahko obrnete na: Systema ir, d.o.o., Marko Vajdič - 051
312 120, marko.vajdic@systemair.si.
Priloga: 2 fotografiji

Datum priprave 6. 2. 2020
od ovora:

Urad za komunalo promet in prostor, Sektor za komunalo in
romet



Pobudi za spremembo zelenega pasu med voziščem in hodnikom za pešce pa ne moremo
slediti, saj je z vidika krajinskega urejana urbanega okolja nujno, da takšne površine
ohranjamo .

Izvedbo obnovo oz. izris horizontalne signalizacije na obstoječih površinah bomo načrtovali ob
začetki druge triade leta 2020, ko bodo vremenske razmere omogočale njeno izvedbo.

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite S~žbi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

OdgOVO~f!iP l-a:
Danijel EL N AK
Višji s et

v

~ POdP~Odje organa, 'i pripravlja odgovor

Uroš KOSI, univ.dipl.eko , dipl.inž.prom., inž. str.
Vodja ktorja
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

V~rašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
7::m ~t Sl'!il'! MS j j SEJA MS MOM
Datum seje MS 20. 1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 156
Svetnik-ca: JOSIP ROTAR

Vsebina vprašanja/pobude:

Dajem pobudo, da se Mestna občina Maribor aktivno vključi pri oblikovanju pripomb na izdelan Načrt vlaganj
v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020 - 2025, ki ga pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo.
Ta načrt bo že jutri, v torek, 21. 1. 2020 v obravnavi na 14. redni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in
prostor v Državnem zboru Republike Slovenije. Hkrati bo ob tem predstavljen tudi Akcijski načrt za
udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega (Ljubljanskega) mestnega območja.
Na vodstvo Mestne občine Maribor, kot nosilke povezovanj med občinami vzhodne Slovenije zato apeliram,
da bolj aktivno pristopi k temu, da bodo lokalno in regionalno pomembni projekti v tem dokumentu tudi
zastopani. Hkrati pa dajem v razmislek tudi pobudo, da bi po vzoru RRA - LUR na enak način pristopila k
pripravi akcijskega načrta tudi MRA. Na ta način bomo s pripravo strateških dokumentov in strokovnih podlag
še bolj jasno pokazali na naše glavne infrastrukturne projekte, ki bi jih moralo Ministrstvo za infrastrukturo
podpreti v naslednjem finančnem obdobju.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

1
Datum priprave 122.5.2020
odgovora:

Št. zadeve na organu, 01003-16/2019
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Podpiramo pobudo g. Rotarja. Tako smo že lani posredovali dopis na Mzi v katerem smo zapisali
nekaj prioritet razvoja trajnostne mobilnosti v Mariboru in bili na več delovnih sestankih s
predstavniki ministrstva. Tako smo izpostavili:

1. Potreba po umeščanju v prostor hitrih železniških povezav namenjenih potniškemu
prometu v Sloveniji. Po zadnjih informacijah se je vlada RS odločila pričeti s postopki
umeščanja v prostor že v letošnjem letu.

2. Avtomatizacija in elektrifikacija železniške proge Maribor- Prevalje z poudarkom na
primestnem potniškem prometu na relaciji Maribor - Ruše

3. Predlog za izvedbo dodatnih železniških postajališč in mobilnostnega vozlišča v
železniškem trikotniku. V pripravi je sporazum z Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo

4. Z Mzi vodimo stalno koordinacijo infrastrukturnih projektov in izvajanja javnega
potniškega prometa



Mestna občina Maribor je v zadnjem obdobju vlaga veliko naporov za preoblikovanje MRA
v preoblikovanje v močno razvojno regijsko razvojno organizacijo Razvojna agencija
Podravje - Maribor in pripravlja spremembo odloka o ustanovitvi MRA.

Zato bomo na vašo pobudo pozvali MRA, da skupaj pripravimo podobnega akcijskega
načrta. Zavedamo se pomembnost priprave programov za naslednjo finančno perspektivo.

Hkrati vas pozivamo in vabimo, da se aktivno vključite .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: dr. Samo Peter Medved

Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

~~
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

v . I b d C d I . MS)prasanje po u a IZpO ni s UZ a za e evanje .
Zap. st. seje M::> 11. ::>t:.JA MS MOM
Datum seje MS 20. 1 2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 157
Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprašanja/pobude:

Spoštovani gospod župan, sprašujem o aktivnosti obnove vozišča Tomšičeva drevored, saj so v preteklosti
vaši sodelavci z urada za komunalo imeli različne nerealne izgovore, da se to ne bo ponavljalo, si želim, da se
k realizaciji spravimo pravočasno, da ne čakamo na november z izgovori na visoko podtalnico in podobno.
Namreč obljuba vodje urada za okolje, prostor, promet in infrastrukturo je bila, da bomo to naredili takoj
spomladi leta 2020. Enako velja za dokončanje ulice Pod vinogradi. Prosim za pisni odgovor s termini
realizacije navedenih ulic.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odqovor :
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-117 I Datum priprave 129.01.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in
odgovor: promet
Sektor za komunalo in pomet, kot strokovna služba Mestne občine Maribor za področje
urejanja prometa podaja odgovor kot sledi.

Poseg v območje vozišča Tomšičeve ulice od Šentiljske proti Kersnikovi je bil primarno
namenjen sanaciji kanalizacije in postopen prehod iz mešanega sistema odvajanja komunalnih
in odpadnih vod na ločen sistem. S predvidenim ukrepom bi primarno zagotovili odvajanje
padavinske vode v vodotok reke Drave in ločeno odvajanje izključno komunalnih odpadnih voda
na CČN MB (centralno čistilno napravo Maribor). Težava se je pojavila med samo gradnjo saj
se je ob izkopu ugotovilo, da je predmetni odsek »zapolnjen« s komunalno infrastrukturo, kar je
posledično pomenilo ustavitev del, saj izvajalec ni mogel izvesti pogodbenih del (problem
zemeljski plinovod in tranzitni vodovod za območje Slovenskih goric) po izdelani projektni
dokumentaciji , ki ni izkazovala dejanskega stanja (izdelovalec projektne dokumentacije lEI
d.o.o. ni pridobil ustreznih podlag za projektiranje). Izvajalec je tako dela zaključil na križišču
Praprotnikove ulice.
Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2020 (najprej je potrebno izdelati ustrezno izvedbeno
dokumentacijo, ter nato izvesti razpis za izvedbo del/izbira izvajalca).

Za sanacijo asfaltne prevleke na ulici Pod vinogradi imamo že izdelan Izvedbeni načrt, vendar
je v tem delu potrebno še zamenlati tudi kanalizacijo in vodovod s hišnimi prikDučki.

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete IZ Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.



Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravila:
Boštjan Štuhec
Tomislav Rebernik

Podpis vodje organa, ki /.. pravlja odgovor:
Uroš Kosi, univ.dipl.eKdn.,dipl.inž.prom.

Vodja sJ torja
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

POBUDA ST. 158
Svetnik-ca: MATIC MAT JASIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Spoštovani župan!
Danes bomo govorili tudi o parkiranju v mestu in odvozu vozil, o parkiranju smo veliko govorili že v
preteklosti. Sam sem spomladi oddal pobudo vezano na aplikacijo za parkiranje Easypark in čeprav je trajalo
dolgo, ste mojo pobudo upoštevali in je danes mogoče plačati preko aplikacije po realnem času, za kar sem
si prizadeval. V oči pa bode novost, da se pri uporabi aplikacije uporabniku računa provizija O,12€ (ki gre
multinacionalki) torej ura parkiranja znese O,92€ pri klasičnem plačilu s kovanci pa O,8€. PO mojem mnenju,
bi morali biti plačevanje preko aplikacije celo ceneje! Nenazadnje je strošek tiska, praznjenja avtomatov in
podobno višji za MOM. V listi mladih. Povezujemo se zavzemamo za zeleno, napredno in digitalizirano
mesto, zato dajemo pobudo, da MOM razvije svojo aplikacijo za mobilnost v mestu. Preko te aplikacije naj
bo možno parkiranje kot tudi plačilo avtobusne vozovnice in kasneje še izposoja koles ipd. Vse te storitve
so združene pri enem ponudniku (Marprom), infrastruktura to že omogoča (čita Ici NFC na avtobusih, pametni
telefoni), nenazadnje imamo v Mariboru zelo uspešne mlade razvijalce aplikacij, ki so se že izkazali na trgu.
Verjamem, da si Mestna občina Maribor; kot napredno mesto zasluži takšno svojo aplikacijo na področju
mobilnosti, ki se lahko kasneje tudi razvija (z zemljevidom prostih parkirnih mest, prostih mest v parkirnih
hišah, izposoja koles ipd.). Začetki strošek je ocenjen na približno 50-60 tisoč €, kar je enako dvema letoma
plačevanja multinacionalki Easypark, zato menim, da je racionalni in učinkovito, da razvijemo aplikacijo po
meri Mariboru!

Datum priprave 6. 2. 2020
od ovora:

Urad za komunalo promet in prostor, Sektor za komunalo in
romet

Mestna občina Maribor (MOM) se pripravlja na sistematično uvajanje rešitev trajnostno
usmerjenega pametnega mesta, kar je izredno pomembno za našo prihodnost. Te teme
povezujejo številne deležnike, predvsem pa prebivalce, nevladne organizacije, univerzo,
gospodarstvo, start-up-e, kulturne ustanove, Kabinet župana, Mestno upravo, javna podjetja ter
druge zainteresirane ustanove in posameznike.



ter nato razvoj ustreznih in čim bolj standardiziranih tehnoloških rešitev. Nadalje želimo uvesti
enovito IKT platformo za pametno mesto Maribor, ki bo zagotavljala celovite zmožnosti za
obvladovanje podatkov, aplikacij, vmesnikov in uporabniških storitev na enem mestu, ob skrbi
za informacijsko varnost in zaupnost podatkov. V to platformo bomo preko vmesnikov vključili
že do sedaj razvite parcialne rešitve, nanjo pa bo mogoče povezati tudi bodoče aplikacije.

s takšno zasnovo imamo namen omogočiti enostavne in uporabnikom prijazne rešitve tudi za
konkretne potrebe, ki jih navajate v vaših pobudah, to je za storitve mobilnosti, za urejanje
prometa in parkiranja, za obiskovanje dogodkov in prireditev, za storitve javnih podjetij ... Pri
razvoju in kasnejši uporabi teh rešitev bomo spodbujali čim bolj aktivno vključenost prebivalcev,
univerze, gospodarstva in ostalih prej omenjenih deležnikov.

V sedanji fazi (januar, februar 2020) pripravljamo izhodišča za strategijo pametnega mesta,
nabor prednostnih področij oz. projektov ter iskanje kompetentnih partnerjev za realizacijo.
"'ud', uga, ki jih predlagate v vaš-ift----pobudahsmo tudi sami prepoznati--kot pomembn~,pl. ..,....,•...
vsekakor vključili v naše načrte .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Od90VO[~ri . il-a:
Danije il ZNJAK
Višji vet

PodpiS vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Lap. SI. seje IVI" II. "t:JA M~ MUM
Datum seje MS 20.1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 159
Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprašanja/pobude:

spoštovani župan! Varnostni sosvet, ki ga vodite vi, bi naj obravnaval vzroke in aktivnosti za odpravo
pomembnejših varnostnih problemov, kamor spada tudi varnost v prometu. Glede na dejstvo, da se je
prometna varnost v Mariboru očitno drastično poslabšala, varnostni sosvet očitno ne opravlja svoje naloge.
Ne bom polemizirala o vsakodnevnih prometnih nesrečah, mislim pa, da je zadnji čas, da se uredi
semaforizirano križišče Preradovičeva in Erjavčeva, saj so v tem križišču semaforji nastavljeni tako, da vozniki,
ki pripeljejo od planeta Tuš in zavijajo proti Qulandiji nimajo možnosti, da pravočasno izpraznijo križišče.

Odgovor (izpolni organ, ki l~ripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-124
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

I Datum priprave IS' 2. 2020
odgovora:

Urad za komunalo promet in prostor, Sektor za komunalo in
promet

Z analiziranjem stanja varnosti cestnega prometa se v MOM ukvarja Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, zato se v okviru Varnostnega sosveta temu področju posveča manj
pozornosti.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je problematiko na izpostavljeni lokaciji
Dravograjske ceste že ugotovil in pristojne službe pozval k analiziranju stanja ter iskanju rešitev
za večjo prometno varnost. Prav tako je predlagal namestitev prikazovalnikov (odštevalnikov)
časa posamezne faze za vozila.

PO izvedenem prvem štetju prometa (ki se že nadaljuje), se je program delovanja semaforjev
prilagodil. Zeleni interval za leve zavijalce iz smeri Koroškega mosta proti Taboru se je podaljšal,
saj so v tej smeri vodene linije javnega mestnega prometa.

Upoštevajoč problematično zavijanje iz podredne prometne smeri Na poljanah proti Qulandiji
(levo zavijanje), se je podaljšal zeleni interval, tako da imajo ti udeleženci na razpolago več časa
za zavijanje.



Po opazovanju sedanje prometne slike in pripravi novega krmiljenja skupaj z DRSI, se bo izvedla
korekcija celotnega krmiljenja skupaj s sosednjim semaforiziranim križiščem na G1-1, ki deluje
v koordinaciji.

Obenem se pripravlja pobuda za izvedbo desno zavijalnega pasu (By-pass) iz smeri Tabora
proti Koroškemu mostu .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

2

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.



MESTNA OBČiNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Služba za delovanje mestnega sveta

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Davčna številka: S112709590, Matična številka: 5883369

Številka: 01100-170/2019-19
Datum: 27.1.2020

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČINE MARIBOR TER ODGOVOR
ORGANA MESTNE UPRAVE

v . / b d C d 1 . MS)/prasanjezpn u a IZpO ru S UZ a za e ovar:lJe :
r-r
Ldf.l. :>l. :S"'J'" ivro ::'Jfi vIC1NIUNI

Datum seje MS 20.1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ŠT. 160
Svetnik-ca: VLADIMIR ŠEGA

Vsebina vprašanja/pobude:

Čeprav sem član Levice, še ne pomeni, da ne cenim malce bolj podjetniškega razmišljanja županove ekipe-
torej tudi razmišljanja o prihodkovni strani občinskega proračuna. Vendar sem pa zelo razočaran nad
razmišljanjem, da je sociala (in ne nazadnje tudi kultura) le nekakšno nujno zlo. Maribor bo prijazno mesto le v
toliko, kolikor bo poskrbelo tudi za tiste najšibkejše - tiste s socialnega dna. Skrb za tiste v stiski ne smemo
omejevati le »razdeljevanje« nekih osnovnih dobrin, kot so hrana in oblačila. Ljudje so zaradi finančnih stisk
odrinjeni tudi na rob družbe, doživljajo travme, počutijo se ne-zaželeni in odvečni. Rdeči križ in preostale
socialne ustanove s svojimi profesionalnimi ekipami, bi naj skrbele tudi za ta del, nekakšen nadstandard
socialne pomoči. Vendar so zaradi proračunske podhranjenosti omejene zgolj na osnovno humanitarno
dejavnost - pa še ta šepa. S spremembo zakona o socialnem varstvu ter pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, država prevzame financiranje »družinskega pomočnika«. Predviden prihranek (cca 200.000 €), bi
bilo potrebno v celoti nameniti za te programe, oziroma ustanove.
POBUDA: v naslednjem rebalansu proračuna je potrebno celoten znesek/prihranek teh sredstev na podlagi
spremembe zakona, prerazporediti namensko znotraj postavke za socialno varnost.

Od C 1 . k' r d )igovor IZpO ru organ, 1pnpravija o tgovor :
Št. zadeve na organu, 029-31/2020 1 Datum priprave 128.1.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil UVIZSR
odgovor:

Zakon, ki bo zmanjševal stroške občin še ni v parlamentarni obravnavi. V predlogu je
zapisano, da bo naloge družinskega pomočnika država prevzela leta 2021. Ko bo vsebina
aktualna, bomo v Uradu predstavili naloge področja socialnega varstva in predloge za njihov
razvoj oziroma izboljšanje, delovanja obstoječega sistema z vizijo, da sredstva v višini leta
2020 ostanejo na področju tudi pri pripravi proračuna za leto 2021 .

... * - ELektronskopošto z vprašanjem/pobudo, ki JO prejmete IZ Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.
Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

~1WA··O~~
Odgovor pripravil-a: ~"'~;'5\naIJJ)SC;\\.
Lilijana Zorko j "':~.;.''j,~ld'';''I-1.~~

IL· I ~J"-..- i .~1~\\ ~od is vo e orr~;4; ki priprav Ga odgovor:

~t - Il 3., Brig'GJlTbr
~'~A 1
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vsebina vprašanja/pobude:

Do leta 2022 bo stanovanjski sklad zgradil 660 novih stanovanj na Pobrežju in Studencih, nato še 160. V
neposredni bližini na Studencih pri Qulandiji je že v izgradnji večje stanovanjsko naselje, prav tako se bo začela
gradnja na Pobrežju nasproti Doma Danice Vogrinec za Petrolovo črpalko. Že sedaj brez vseh novogradenj
nismo uspeli zagotoviti prostega mesta v vrtcu, kako bomo šele ob množici novih stanovanj. Dajem pobudo,
da se pripravi načrt, kako se bodo glede na vse novogradnje v Mariboru zagotovilo staršem vpis v vrtce oz.
kako se bodo odprli novi oddelki.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
št. zadeve na organu, SRPI 1Datum priprave 110.2.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil SRPI
odqovor:

Na MOM se zavedamo opisanih novogradenj in s tem povezanega povečanja števila vpisa v vrtce. V ta
namen poteka preverba vseh zemljišč okoli obstoječih vrtcev za možnosti dograditve in se pripravlja
enoten modul možnosti dograditve posameznih enot. POtrenutno preverjenih lokacijah je v skladu s
prostorskimi akti možna dograditev vrtca v Kamnici, rekonstrukcija vrtca v Smetanovi, dograditev na
Betnavski ulici, dograditev na Ertlovi ulici, dograditev enote na Fochovi ulici, dograditev na Griniču,
dograditev enote Ob Gozdu (Pobrežje], dograditev enote na Pekrski, dograditev enote Iztokova,
dograditev enote Mišmaš in Pedenjped. V teku so dogovori za izvedbo vrtca v sklopu stanovanjske
novogradnje na Pobrežju in dograditev vrtca v Brezju. Predvideva se novogradnja večjega vrtca za
katerega se že išče lokacija.

- - .. -

Podpis vodje orgat pripravlja odgovor

. * - Elektronsko posto z vprašanjem/pobudo. ki JO prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.
Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Nina Težak Žlebnik - SRPI
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

V-.e.rašanjelQobuda (izl~olni služba za delovanje MS):
.Zan. .št ...s.eie..l\A~ _H. _IS~LA I\IIQ 1111(""\1111

Datum sele MS 20.1.2020
Zc!p. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 162
Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprašanja/pobude:

Župan naj prične aktivno pripravljati načrt sanacije oziroma revitalizacije Mariborskega letališča. Mestna
občina Maribor naj postane pobudnik.

OdJlovor iizpolni organ, kiRl"iQravlja odgovori:
St. zadeve na organu, 01003·16/2019 J Datum priprave J 22.5.2020

2!'istolnem za odgovor*: od_govora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Spoštovani g. Auer.

Prosimo vas za konkretnejšo obrazložitev in predstavitev pravne podlage za aktivnosti, ki jih
navajate v zvezi z Mariborskim letališčem.

- - .. -

Priloga:

Podpis VOdje~lja odgovor

. * - Elektronsko posta z vprašanjem/pobudo, ki ja prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: dr. Samo Peter Medved
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
7 �.� ,,~ �.���� ',��� ~.tC' -1-1 C'CIA ~"C'~"''''~"•...."" •..... '"''-' '"'-',.,
Datum seje MS 20. 1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 163
Svetnik-ca: ŽELJKO MILOVANOViČ

Vsebina vprašanja/pobude:

V Listi kolesarjev in pešcev se že dalj časa zavzemamo za uvedbo enotne mestne kartice v Mariboru.
Vodstvu Mestne občine Maribor dajem pobudo, da ob uvajanju pametne brezkontaktne kartice oz.
aplikacije, ki bo omogočala brezgotovinsko plačevanje npr. javnega potniškega prometa, parkirnin,
položnic, vzpenjače in vseh ostalih storitev v domeni Mestne občine Maribor, načrtuje tudi uporabnost te
kartice z vidika dvostranske komunikacije z občani, spodbujanja uporabe trajnostne mobilnosti in
spodbujanja aktivnega državljanstva, predvsem med mlajšo populacijo. Takšne spodbude v nekaterih
evropskih mestih že poznajo, v praksi pa to izgleda tako, da lahko ljudje ob različnih oblikah opravljanja
dobrih in koristnih del za skupnost, npr. preko prostovoljstva v domovih za starejše ali v mladinskih centrih,
pa tudi preko uporabe javnega potniškega prometa ali kolesa in drugih oblik trajnost ne mobilnosti, zbirajo
točke, ki jih lahko vnovčijo pri javnih ustanovah in podjetjih; npr. za vstopnice za predstave Borštnikovega
srečanja, Festival Lent, smučarske vozovnice na Pohorju, kopališče Pristan in vse ostale javne storitve v
mestu. Prepričan sem, da bi tovrstno orodje pametnega mesta v prihodnosti lahko bilo zanimivo za zasebna
podjetja ter za povezovanje s pobratenimi in partnerskimi mesti.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019
pristojnem za odgovor*: \

Datum priprave \5.2.2020
odgovora:

UKPPOrgan, ki je pripravil
odgovor:
Možnost uvedbe enotne vozovnice je vsekakor smiseln projekt, ki se v določenih
storitvah predvsem v prometu tudi že izvaja. V uporabi je že integrirana
vozovnica/kartica za javni potniški promet tako v medkrajevnem avtobusnem prometu,
kot mestnem prometu, ter železniškem potniškem prometu. Skupaj z izvajalcem
mestnega prometa Marprom, smo prav tako pred letom že implementirali nov sistem
plačevanja vozovnic na mestnih avtobusih, z brezkontaktno kartico, ki omogoča
nadgradnjo in plačevanje vseh storitev povezanih z javnimi parkirišči, ter uporabo
krožno kabinske žičnice.
Sistemsko je tako možna tudi nadgradnja plačevanja ostalih javnih storitev. Zato v
prioriteti mestne uprave ostaja tudi nadgradnja in razširitev te ponudbe kot orodje
pametnega mesta.
V tem letu sicer uvajamo tudi plačevanje storitev v javnem prometu (avtobusi, parkirišča
in KKž) preko mobilnih aplikacij.



Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

OdgovoA ~vil-a:
Uroš K::Jlf!ln~~.diPI.Oec., dipl.inž.prom.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):...• v . .." A ".... A •• '" ." ••
L.ClIJ. ;:IL. "~j~ IVI~ • ~I::."'/",\ IVIO IVIVIVI

Datum seje MS 20. 1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 164
Svetnik-ca: TJAŠA GOJKOViČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Zagotovo je eden bolj motečih dejavnikov urejenih mestnih predelih grafitiranje, ki v tem primeru
predstavlja obliko vandalizma. Ne glede na to, pa je grafitiranje sestavni del urbane kulture, ki
posameznikom in skupinam omogoča njihovo umetniško likovno izražanje. V Listi kolesarjev in pešcev zato
predlagamo, da Mestna občina Maribor (poleg poostrenega nadzora nad nedovoljenim grafitiranjem) po
vzoru Mestne občine Ljubljana skupaj s predstavniki oddelkov za urejanje prostora, za gospodarske
dejavnosti in promet ter za kulturo v sodelovanju s predstavniki grafitarjev (o.p. Miha Horvat, GT22),obudi
akcijo »Porišimo Maribor«, v okviru katere se naj določijo in legalizirajo javne površine, ki bodo uličnim
umetnikom omogočale njihovo umetniško izražanje brez uničevanja tuje lastnine. Z možnostjo prostega
izražanja grafitarjev in urban kulture, se bo dolgoročno zmanjšala toleranca zoper vandalistične posege v
prostor, javnost pa bo tudi pozornejša na takšne pojave.
Priloga: o akciji »Porišimo Maribor«

Datum priprave 05.02.2020
od ovora:

URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Mestni svetnici se zahvaljujemo za pobudo in jo obveščamo, da predlagane aktivnosti
že potekajo. Na uradu za kulturo in mladino smo se s podobno pobudo mestnega
svetnika Matica Matjašiča v lanskem letu že srečali in izvedli delovno srečanje s
predstavniki Umetnostne galerije Maribor, Urada za kulturo in mladino MOM, Teo
Ivanjčič - Teoson (mednarodno uveljavljen grafitar - umetnik muralov). Dogovorjeni so
bili naslednji nadaljnji koraki za realizacijo pobude:
• UGM izvede popis pomembnejših obstoječih grafitov,
• strokovni sodelavci UGM v sodelovanju s Teom Ivanjčičem in MOM pripravijo
nabor možnih lokacij za potencialne nove grafite/murale, med katerimi se v nadaljevanju
izvede izbor (lastništvo, soglasja, arhitekturni - prostorski vidiki...), te se predlaga za
ustvarjanje grafitov, muralov oz. »street art« umetnin,
• pripravi se projekt z oceno potrebnih proračunskih sredstev in drugih virov za
izvedbo, organizacijo izvedbe ter možno dinamiko,
• po potrditvi projekta se izbrani obstoječi grafiti in potrjene nove lokacije označijo
s osebnim znakom vzor Dunal ,



• animacija javnosti in grafitarjev /vizualnih umetnikov bi potekala podobno kot (ali
z obuditvijo) akcije »Porišimo Maribor« iz leta 2010 (Studio 39) ter z objavami na portalih
www.Mladimaribor; www.kultura.maribor.si; www.ugm.si idr.
Umetnostna galerija je med tem že izvedla popise grafitov z estetsko/umetniško
vrednostjo ter potencialnih lokacij za nove grafite oz. murale. Sledi preverjanje
izvedljivosti in sprejemljivosti poslikav na opredeljenih lokacijah in naslednje dejavnosti
po zgornjem vrstnem redu. Sočasno pa je medsektorsko potrebno pripraviti še
sistematičen in organiziran pristop k preprečevanju vandalskega grafitiranja, na kar ga.
Gojkovič tudi opozarja .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

govor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

ovor pripravil-a:
i a K~sryER

~~

2



I
MESTNA OBČiNA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Urad za komunalo, promet in prostor

Sektor za komunalo in promet

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Davčna številka: S112709590, Matična številka: 5883369

Številka: 01100-170/2019-25
Datum: 27.1.2020

111I!111II11I"11I~1"11111I1I""IIII""II!IIIIIIIII"IIIIIII1I1""I1"11111IIII

VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
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11. SEJA MS MOM
20. 1.2020
POBUDA ST. 166
DAMIR OREHOVEC

Vsebina vprašanja/pobude:

Več staršev OŠ Martina Konšaka me je opozorilo na nevarnost, ki preži v prometu na Dogoški cesti na Teznem.
Ta je namreč z možnostjo prehoda skozi Stražun kot povezava na Dupleško cesto postala naenkrat zelo
prometna in jo ne uporabljajo več samo tam živeči krajani, ampak je tudi tranzit do Dogoš, Brezja,
Dupleka,,,.Predvsem so zaskrbljeni na odseku med Terškovo ulico in Ulico kragujevških žrtev, kjer je zraven
povečanega prometa problem še:

bistveno povečana hitrost nekaterih vozil, tudi do 100km/h (dovoljeno 50km/h)
označbe »pločnika« - ki ni pločnik (na desni strani cestišča, kjer so vrstne hiše, smer Duplek), so vidne
zelo slabo

določeni avtomobili prehitevajo po desni strani cestišča - smer Duplek.
Moja pobuda je, da se na tem odseku nemudoma umiri promet, obnovijo talne označbe in do ureditve bolj
nadzira promet s strani policije, saj je to med drugim šolska pot, ki je postala zelo nevarna, tako bi povečali
varnost in zmanjšali možnost nesreč.

Zraven prilagam tudi pošto, ki je bila poslana na MČ Tezno, po pripovedovanju krajanov so s to problematiko
seznanjeni polega vas, župan, tudi na Sektorju za promet in prostor. Mislim, da je čas za ukrepanje, da ne bo
prepozno.

Priloga: dopis občana Petra Voršiča na MČ Tezno - Dogoška cesta, zagotovitev prometne varnosti

Datum priprave 5.2.2020
od ovora:

Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in
promet

Talna signalizacija je nekoliko slabše vidne. Dnevna vidnost zadošča, kar se pa tiče nočne refleksije pa je
zadeva res slaba. Dogoška cesta je bila v smislu barvanja obnovljena v letu 2018 in bo ponovno v letu
2020. Lotili se bomo rednega vzdrževanja po zimski sezoni, saj trenutno ni možno zagotoviti kvalitete
talnih oznak (vremenske razmere ). Zagotavljamo nekako dvoletni standard na cestah s takšnim PLDP.
Ukrep umirjanja prometa na križišču Dogoške in Ulice kragujevških žrtev ( dvignjen prehod za pešce in
zožitev s prometnim otokom, ki je bil izveden pred cca 4 leti) deluje dobro, sploh v smeri proti Ptujski
cesti, pa seveda tudi v obratni smeri, čeprav je ta smer proti Dogošam manj nevarna.



Preverili smo tudi vertikalno prometno signalizacijo in ugotovili pomanjkljivost pri postavitvi prometnega
znaka 2232-3 »omejitev hitrosti 30 km/h« v smeri proti Dogošam. Prometni znak bomo prestavili na
lokacijo, ki bo zajele del Dogoške ceste mimo vrstnih hiš, torej neposredno za križiščem za Terškovo ulico.
Prometna signalizacija za omejitev hitrosti 30 km/hje bila že premaknjena na ugodnejšo lokacijo in je
sedaj veljavna vzdolž celotne dolžine vrstnih hiš. V letošnjem letu načrtujemo tudi vzpostavitev t.i. CONE
30 na območju med Dogoško cesto, Ulico kragujevških žrtev in Terškovo ulico, kot je to praksa v sodobnih

mestih po Evropi
Križišče Terškova ulica - Dogoška cesta je klasično štirikrako križišče, kjer so na vsakem kraku izvedeni
tudi prehodi za pešce. Ugotovljeno je bilo, da je nočna osvetlitev le teh slaba in bomo predlagali boljšo
osvetlitev, ki bo skladna z trenutno zakonodajo. Seveda poznamo svetlobno prometno signalizacijo oz.
t.i. prikazovalnike za prehode za pešce, ki jih predlagate in označuje prehode za pešce. Implementacija
takšne rešitve v prostor je smiselna in bomo v okviru letošnjih prijav na razpise, ki jih posamezni
ponudniki ponujajo v sodelovanju z zavarovalnicami poskušali pridobiti. Talne luči so v tem okolju

ne Ol
Površina ob individualnih vrstnih hišah, med Terškovo in Ulico kragujevških žrtev, ki ima sedaj nekakšen
nedefiniran status ( ni pločnik in ne vozišče) in na njej prihaja do vožnje vozil, ki obvozijo levega zavijalca
po desni strani v smeri Dogoš, predlagamo, da se spremeni v legalno površino za pešce. Ker gre za
površino, ki jo od vozišča loči le t.i. mulda in neprekinjena črta, predlagamo rešitev v smislu označitve
takšne površine stalno signalizacijo 5234 »Površina za pešce v ravnini vozišča. Ločiina črta med voziščem
in pasom za pešce mora biti v tem primeru izvedena kot označba z zvočnim in vibracijskim učinkom ( kot
črte na AC ). Vmes med posameznimi uvozi v zasebne hiše bi preprečili vožnjo s postavitvijo stebričev.
Vendar je le te potrebno postaviti smiselno in seveda s strinjanjem MČ Tezno. Torej za takšno
spremembo bi sodelovali z MČ Tezno oz stanovalci, ki so neposredno deležni te spremembe. Pločnika
zaenkrat nimamo v planu, je pa seveda tudi to ena od rešitev.

---o'"

Podpis vodje organa ki pripravlja odgovor:

Uroš KOSI, Uni\l1?f~l~n.,diPl.inž.prom.
VODrpt\l IORJA
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