
·_t
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: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 0130-13/2020-14
Datum: 2.3.2020
11111111111111~lllmIlIJ~~II~IIIII~1111111111

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20.2.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 167
Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprašanja/pobude:
ZAŠČiTIMO PLEČNIKOVO DELOV MARIBORU
Dajem svetniško pobudo županu in sicer, da MO Maribor zaščiti kulturno dediščino mesta na Ljubljanski 13,
ki je presenetljivo ni zaščitil Zavod za spomeniško varstvo.
Objekt na Ljubljanski 13 je predviden za rušenje. V okviru objekta je samostojna kapela, ki jo je opremil
znameniti arhitekt Jože Plečnik in je dragocen kulturni spomenik v tem delu Slovenije in edino Plečnikovo
delo v Mariboru.
Menim, da bi ob rušitvi navedenega objekta rušitev lahko izvedli tako, da bi znamenito kapelo z lastnim
vhodom ohranili! Pozivam Vas k ukrepanju in navedeno dragocenost uvrstite med kulturno dediščino
mesta, Zavod za spomeniško varstvo pa nemudoma pozovete, da prouči načrtovano rušitev in zaščiti
kulturno-zgodovinsko dediščino mesta!

Datum priprave
od ovora:

URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Vodstvo MO Maribor, Urad za kulturo in mladino ter Sektor za urejanje prostora UKPP so
seznanjeni s problematiko potencialne ogroženosti kapele na Ljubljanski c. 13, ki jo je oblikoval
arhitekt Jože Plečnik. Ker gre za zasebno lastnino, stavba pa nima statusa kulturnega
spomenika, Mestna občina Maribor sicer nima možnosti neposrednega ukrepanja, posredno
pa je notranja oprema kapele zaščitena s posebnimi določbami prostorskega akta za to
območje, ki preprečuje rušenje in novogradnjo, če ni pred tem ustrezno poskrbljeno za zaščito
in ohranitev Plečnikove stvaritve. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za rušitev objekta
Jezuitskega samostana s predmetno kapelo v pritličju mora namreč biti skladno z zahtevami
Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvedena prestavitev notranje opreme kapele. Pred
pripravo projekta za rušitev objekta je zato potrebno na podlagi dogovora med predstavniki
UKC Maribor, lastniki objekta, ZVKDS OE Maribor ter MO Maribor poiskati sekundarno
lokacijo za interier kapele (in tudi za morebitno začasno lokacijo njegove hrambe po določilih
ZVKDS). Po veljavnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za to območje bi naj bila
primarna lokacija nove postavitve kapele v istem območju v obstoječih ali novonačrtovanih
stavbah. V primeru, če bo prišlo do rušitve stavbe še pred izgradnjo objekta, v katerega bo
kapela kot interier prenesena, je na podlagi določil ZVKDS potrebno projektu za rušitev objekta
na parcelni številki 931 k.o. Tabor priložiti poročilo o strokovno izvedeni demontaži notranje
o reme ka ele in n'enem renosu na varovano in primerno lokaci'o začasne hrambe celotne



opreme kapele.
Potekajo tudi razgovori o morebitni sel itvi in ponovni postavitvi kapele na lokaciji, kjer bi lahko
še naprej služila obrednim namenom. S tem v zvezi so vodstvo MO Maribor in pristojni uradi in
službe mestne uprave v kontaktih z ZVKD, lastniki nepremičnin in RKC .

. * - 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, 11. 3. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Daniel Sajko, Urad za kulturo in mladino
Lidija Vuk Kodrič, Sektor za urejanje prostora

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):
Zap. št. seje MS 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20.2.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 168
Svetnik-ca: ALFRED LASETZKY

Vsebina vprašanja/pobude:

Dajemo pobudo za celovito ureditev javnih sanitarij za invalide v Mariboru, in sicer za:
1. Ureditev obstoječih sanitarij na Lentu

Javne sanitarije na tej lokaciji pod Starim mostom obstajajo že vrsto let, vendar so za invalide žal
nedostopne in neuporabne zaradi prestrme klančine, betonskega korita tik ob klančini in zaradi napačnega
načina odpiranja vrat.
Glede na to, da se načrtuje celovita ureditev Lenta in tržnice, predlagamo, da se uredi že obstoječa
sanitarna kabina na Lentu pri Starem mostu. V zvezi z ureditvijo te kabine in z dostopom do sanitarij za
invalide, ki so predme prenove objekta Vojašniški trg 2 »tri babe« bi opozorili, da so projektanti in izvajalci
pozorni na sledeče:

na način odpiranja vrat ob vstopu v sanitarije; vrata se morajo odpirati NAVZNOTER, da jih
lahko invalid na vozičku sam odpre in zapre;
sam vstop v sanitarije mora biti brez pragov pri vratih, da se lahko invalidski voziček brez ovir
pripelje do sanitarij;
na širino vrat, da lahko invalid na vozičku vstopi nemoteno (širina vrat mora biti najmanj 90
cm);
oprema: straniščna školjka, obojestranska držala ob straniščni školjkl, ki se dvigajo, SOS
obvestilo za sklic v sili, straniščni papir, milnik in brisače so že sedaj nameščeni pravilno,
potrebno pa je dodati še polico (lahko v smislu previjalne mizice, ki lahko po uporabi zapre k
steni), ZAPRT koš za higienske odpadke in obešalnik;
klančina, ki do sanitarij vodi sedaj je prestrma, prav tako je na desni strani moteče korito z
rožami in jo je potrebno speljati na novo, v obliki zavite poti, ob tej poti pa je potrebno na obeh
straneh namestiti tudi ograjo
predlagamo tudi odpiranje sanitarij na »euro ključ«.

Prosimo za časovnico, do kdaj bo to urejeno. Številna invalidska društva na to problematiko opozarjajo že
vrsto let, Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, ki letos že 12. leto izvaja akcijo Naj javno stranišče,
prav tako. Ob tam na občino vsako leto pošljejo tudi skrbno pripravljena pisna priporočila, ki pa med drugim
vsebujejo tudi že zgoraj navedene predloge.
Na tej lokaciji stranišče za invalide torej že obstaja, obstoječo kabino in vhod pred njo je potrebno le
preurediti tako, da bo uporabna za iste, ki jim je namenjena že ves čas.
Dodatna obrazložitev: Pri obstoječi sanitarni kabini na Lentu bi bilo potrebno urediti tudi nadstrešek na
kabini.



2. Sanitarije na Glavne trgu
Glede na to, da obnovitvena dela na Glavnem trgu že potekajo, predlagamo tudi ureditev sanitarij za
invalide na tej lokaciji oziroma upamo, da je ureditev le-teh že načrtovana v sami prenovi.

3. Sanitarije na Gregorčičevi ulici
Ker je v načrtu tudi preureditev Gregorčičeva ulice, predlagamo, da se hkrati javne sanitarije za invalide
uredijo tudi na tej lokaciji.

4. Sanitarije na pokopališču Pobrežje in Dobrava
Nujno je potrebno urediti tudi sanitarije za invalide na Pokopališču Pobrežje in Pokopališču Dobrava.
Za vsako lokacijo posebej vljudno prosimo za povratne informacije, pojasnila in konkretno časovnico do
kdaj se bodo vsi predlogi realizirali.
Invalidi bomo z veseljem sodelovali z načrtovalci z nasveti ali pojasnili, kakor tudi na terenu.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja od~ovoQ:
št. zadeve na organu, 01003-1/2019-132
pristojnem za odgovor*: 1Datum priPravel 09.03.2020

od_govora:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor MOM

Spoštovani.

Zahvaljujemo se za vašo pobudo.
1. Sanitariji na Lentu pod Starim mostom so sicer namenjeni invalidom, vendar za
osebo na invalidskem vozičku, ki je brez spremstva, težko dostopni. Že izdelan projekt
za sanacijo klančine smo posredovali v projektno pisarno Mestne občine Maribor, saj bi
naj novo klančino umestili v prenovo Lenta.
S koncesionarjem, Snago d.o.o., pa potekajo dogovori na podlagi zapisa sestanka med
MOM in g. Lasetzkym, z dne 04.09.2019, za sanacijo ali vzpostavitev sledečega: obnova
polomljene fasade, dodatna osvetlitev, nadstrešek, namestitev vodoravnih držal na
vratih, namestitev višine držala ob we školjki in višine ogledala, namestitev zaprtega
koša in namestitev odlagalne poličke.
Projekt VOjašniški trg 3 »Tri babe« je planiral zagotovitev sanitarija za invalide.
Investicijo vodi Projektna pisarna MOM. Na podlagi pogovora z njimi je predvidena
vzpostavitev euro-ključ ključavnice, tako da bo za imetnike tega ključa sanitarij zmeraj
dostopen. Dokončanje investicije je predvideno za konec leta 2021.
2. Prenova Glavnega trga ne predvideva vzpostavitve sanitarij. Projekt vodi Urad za
komunalo, promet in prostor MOM.
3. Prenova Gregorčičeve ulice ne predvideva vzpostavitve sanitarij. Projekt vodi Urad za
komunalo, promet in prostor MOM.
4. Sanitariji na pokopališču Pobrežje in Dobrava;
Na pokopališču Dobrava, v obračališču za avtobuse, vodi investicijo postavitve
sanitarija Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor. Investicija je v
teku, izvajalec je dne 4.3.2020 napravil zakoličbo terena. Predvidoma bo investicija
zaključena do konca meseca marca 2020. Na pokopališču Pobrežje so sanitariji za
katere skrbi Pogrebno podjetje Maribor d.d., zato smo pri njih poiskali odgovor na vaše
vprašanje. Sporočili so nam, da pogovori v zvezi z izboljšavo dostopov aktualnih
sanitarij že potekajo z Društvom invalidov Maribor in so bili planirani za leto 2020,
vendar so investicijska vlaganja prestavili v leto 2021.

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, 11. marca 2020, v fizični obliki.
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Odgovor pripravila:
Anja Pavliči6 y) i.,
Svetovalec I ~
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Mestna občina Maribor je z aktivnostmi, vezanimi na pripravo kataloga urbane opreme že
pričela. Tako je izdelan osnutek projektne naloge za izvedbo naročila kataloga urbane opreme,
v kateri so zapisani naslednji cilji, ki jih želimo s pripravo kataloga zasledovati:
• zagotovitev kakovostne urbane opreme,
• vzpostavitev poenotenega izgleda mesta oz. delov mesta iz vidika posameznih elementov

urbane opreme,
• uskladitev potreb in želja mestne uprave, občanov, lastnikov in najemnikov lokalov in

obiskovalcev po ureditvi prijetnih odprtih javnih površin mesta,
• funkcionalno izboljšanje rabe, vzdrževanja in prenove urbane opreme v mestu,
• zagotovitev možnosti učinkovite načrtovane sanacije ter odstranitve sedanjih neprimernih

elementov urbane opreme.
V osnutku projektne naloge so navedena tudi naslednja izhodišča za pripravo kataloga, in sicer:
• urbana oprema mora biti s funkcionalnega in estetskega vidika sestavni del celostne podobe

od rtih 'avnih ovršin mesta oz. nie ovih osameznih delov,
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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 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20.2.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 170
Svetnik-ca: TJAŠA GOJKOViČ

Vsebina vprašanja/pobude:
Katalog cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora Mestne občine Maribor
Urbana oprema oziroma ulično pohištvo predstavlja skupek nepremičnih elementov, ki so namensko
postavljeni v javni prostor kot dopolnilo arhitekture in odprtega urbanega okolja. Funkcionalnost urbane
opreme, njena estetska podoba in ustrezna umeščenost soustvarjajo podobo mesta. S primernim izborom in
umeščanjem urbane opreme se namreč usmerja način in intenziteta rabe prostora, oživlja opuščene in
degradirane prostore. Zato je potrebno pri zasnovi in opremi javnega prostora posebno pozornost nameniti
tudi izboru in umeščanju urbane opreme, saj s tem urejamo javno življenje mesta. Z namenom izboljšati
podobo mesta tudi na tem področju, v Listi kolesarjev in pešcev dajemo pobudo, da Mestne občina Maribor
v najkrajšem možnem času aktivno pristopi k izdelavi projekta »Katalog cestne opreme in uličnega pohištva
za urejanje javnega prostora Mestne občine Maribor«, katerega cilj naj bo (I) poenotenje opreme znotraj
določenih območij, (II) izboljšava in olepšanje javnih površin in poti, (III) zagotovitev kakovostne urbane
opreme, (IV) zadovoljitev uporabnikov javnega prostora, (V) zagotovitev prioritet v oblikovanju javnih površin
za pešce in kolesarje ter (VI) doseči splošno vizualno urejenost urbanega okolja. V tem okviru tudi dajem
pobudo, da Mestna občina Maribor razmisli o enovitem tlakovanju javnih površin, na način, kot je to storila
že Ljubljana, katere zaščitni znak je uporaba tlakovca »ernonika«.

Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-133 Datum priprave 10.3.2020
ristoinern za od ovor*: od ovora:

Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje
od ovor: prostora



• v odprte javne prostore mora biti urbana oprema umeščena senzibilno s ciljem zagotavljanja
vizualnega reda in ohranjanja njihovih urbanističnih in arhitekturnih kvalitet,

• urbano opremo je potrebno oblikovno prilagoditi prostorski hierarhiji posameznih odprtih
javnih prostorov v mestu: npr. na pomembnejše trge se lahko umesti bolj ambiciozno
zasnovane kose urbane opreme kot npr. ob mestni vpadnici,

• urbana oprema mora vsebovati grafične elemente mestnega logotipa, kjer je to smiselno in
tip opreme to omogoča,

• posamezni elementi urbane opreme ne smejo ovirati gibanja pešcev in ostalih udeležencev
v prometu, prav tako ne smejo ovirati funkcionalne rabe odprtih javnih površin.

V istem dokumentu je prav tako opredeljeno, da se katalog razdeli v dva dela, in sicer v del, ki
obravnava elemente urbane opreme in del, ki obravnava talne ureditve in elemente urbane
opreme za urejanje tlakovanih površin. Predlagana je razdelitev območja občine na več
zaključenih območij urejanja, katerim odgovarja določen tip urbane opreme oziroma določena
skupina tipičnih elementov. Glede oblikovanja posameznih kosov urbane opreme ni izključena
možnost iskanja rešitve preko natečaja. V postopek priprave kataloga bi se poleg izdelovalca in
naročnika vključevali ZVKDS, Oddelek za arhitekturo, Društvo arhitektov Maribor in po potrebi
še druge inštitucije. Sredstva za pripravo kataloga so v proračunu 2020 predvidena na postavki
155200 Strokovne podlage.
Osnutek projektne naloge je v tem trenutku še v fazi usklajevanja .

. * - 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, 11. marca 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mag. Lidi" Kodrič Vuk

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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Organ, ki je pripravil
odgovor:

I
Datum priprave I 09.03.2020
odgovora:

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20. 2. 2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 171
Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprašanja/pobude:
Omrežnina je prihodek MOM, ki predstavlja namenski prihodek MOM za izvajanje investicij in investicijskih
vzdrževalnih del na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Vir za plačilo najemnine je
omrežnina, ki se določi na podlagi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih službe varstva okolja Ur. L. RS, št. 87/2012, 98/2015 in 76/2017. Sklep o potrditvi cen
odvajanja odpadnih voda in omrežnine MOM je objavljen v MUV št. 1/2017 v veljavnosti od 1. 2. 2017.
Okoljsko dajatev izračunamo v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Ur. L. RS, št. 80/2012, 98/2015 in določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, osnove za obračun okoljske dajatve, njeno višino,
zavezance za plačilo okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja okoljske dajatve.
Ugotavljamo, da se namenska sredstva ne uporabljajo zgolj za namene zaradi katerih se zbirajo. Prosim za
podatke koliko je bilo v MOM zbranih sredstev omrežnin in okoljske dajatve preko položnic za komunalne
storitve v zadnjih 5. letih ter za kaj so bila sredstva porabljena, če ugotavljamo, da ni bilo potrebnih sredstev
za investicije v manjkajoče kanalizacijske sisteme.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-131
pristojnem za odgovor*:

URAD ZA FINANCE IN PRORACUN
Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in
promet

Sektor za komunalo in pomet, kot strokovna služba Mestne občine Maribor za področje urejanja
komunalne infrastrukture podaja odgovor kot sledi (vse spodaj navedeno so neto vrednosti):

Prihodki od najemnin za kanalizacijsko omrežje in objekte - omrežnina (Nigrad):
- leto 2015 /
- leto 2016 1.419 EUR
- leto 2017 1,283.366 EUR
- leto 2018 2,269.151 EUR
- leto 2019 2,280.711 EUR

Okoljska dajatev zaradi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Nigrad):
- leto 2015 526.480 EUR
- leto 2016 599.937 EUR
- leto 2017 534.100 EUR
- leto 2018 544.171 EUR
- leto 2019 524.110 EUR



Prikaz vlaganj v obnovo/izgradnjo kanalizacijskega omrežja po letih:
leto 2015 865.923 EUR
leto 2016 550.497 EUR
leto 2017 391.818 EUR
leto 2018 924.091 EUR
leto 2019 1.124.062 EUR

Prihodki iz naslova najemnin so se, zraven investicij v kanalizacijsko omrežje, namenjali za
ostale investicije v proračunu .

. * - 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, 11. marca 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil::g:..šTUHEC
.Podpis vodje org a, ki pripravlja odgovor:
(',.CJrošKOS»" u :1 .dipl.ekon.,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):
Zap. št. seje MS 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20.2.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 172
Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprašanja/pobude:
(neavtoriziran magnetogram)
Predvsem se pojavlja vprašanje, ki sem ga včeraj tudi postavil v imenu naše Liste za pravičnost in razvoj
javnosti, kar pa zdaj dajem seveda pobudo: Zakaj se pri tako veliki investiciji »Koroška cesta«, vemo namreč,
da je bila sprva ocenjena samo na 4 milijone evrov in da je zdaj v rebalansu proračuna zanjo predvidenih že
skoraj 6 milijonov, vendarle ne zamenja kanalizacijskih cevi? Na mojem matičnem odboru, Odboru za
komunalne in gospodarske javne službe, so gospodje iz Urada za komunalo pojasnili, da je čisto dobro, da če
to oplaščimo s plastiko in da bo to dolgoročno vzdržalo. Sam se pozanimal pri strokovnjakih in vsi so mi rekli,
da je to kratkoročna rešitev. Župan, vi govorite, da to delamo za naše generacije, ki šele bodo za nami prišle,
kanalizacija, ki je položena, je stara več kot 50 let, gre za betonske cevi, za katere vemo, da imajo svoj rok
trajanja. Že iz tega dejstva je nerazumljivo, da jih bomo zakopali s tako dragim kamnom. Kajti zna se zgoditi,
na to opozarjamo, da jih bomo zaradi tlakov, ki bodo sedaj nastali, ko se bo zemlja vrnila v svoj izkop in
kasneje, ko pridejo gor ti tlaki, in če se bo še ta tlak obremenil z komunalnimi vozili, kar se prav gotovo bo,
saj se bo komunala vozila gor, med drugim tudi 25 t kamion Snage in tudi Gasilska vozila, ki imajo tam svoj
dom, so upravičeni dvomi, da bo prišlo do poškodb. Zato dajem pobudo, da se, preden se to zapre, saniramo
tudi in zamenjamo obstoječo kanalizacijo.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 0130-13/2020-19 I Datum priprave 13. 3. 2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

Odgovor eodžueana, dr. Sama Petra MEDVEDA
Ja, hvala lepa za to vprašanje. Ja, Koroška cesta in Glavni trg, ko smo se lotili tega projekta, projektna
dokumentacija še ni bila končana, prav tako smo naročili popolno revizijo oz. recenzijo projektne
dokumentacije, ki še danes ni v celoti zaključena. Provzaprav smo jo ta trenutek zaključili na področju
kanalizacije. Ta projekt nima gradbenega dovoljenja, ker se dela kot Vzdrževalna dela vjavno korist, ima
pa pridobljene projektne pogoje in soglasja na projekt. Tudi sam sem veliko pozornosti posvetil
kanalizaciji in smo sedaj žal postavljeni pred dejstvo, ko pravzaprav nove kanalizacije ne moremo več
narediti. Javno naročilo za izvedbo oplaščanja je v teku, torej še ni naročeno, glede na zelo dolgo trajajočo
recenzijo, ki je bila zaključena šele pred kratkim, se je tudi projekt dopolnil, izvedlo se je tudi ustrezno
dimenzioniranje oplaščanja, ki prej ni bilo izvedeno. Oplaščanje izgleda takole (jaz bom dal to okrog, da
boste vsi videli, kaj to je), to je plastična snov, podobna kot za čolne in ladje, ki je ustrezno formirana in



se nanaša odznotraj. zato je bilo potrebno izgraditi posebne dostopne jaške, ki so bili že predmet razpisov
in so tudi že izvedeni, tako da lahko delamo to tudi naknadno. Žal sem do tega oplaščanja imel sam zelo
veliko pomislekov imel in predvsem me skrbi to, da gre pravzaprav za ekvivalentne investicijske vrednosti
za novo ali obnovljeno kanalizacijo. Verjetno bi vsak od vas rajši imel novo kanalizacijo, vendar so bili
projektni pogoji s stroni upravljalca, ni bilo projektne naloge pri projektiranju in projektant je podal
odgovor, da mu je bila zadeva naročena s stroni naročnika. Jaz tega dokumenta našel nisem, kljub vsemu
pa smo projektno dokumentacijo pripeljali tako daleč, da je to oplaščanje ustrezno dimenzioniranje in ga
lahko tudi izvedemo. To stanje kanalizacije ta trenutek ni takšno, da bi tu bila možna porušitev; sicer do
porušitve lahko vedno pride, če zadevo preobremenimo z gradbenimi den ki jih trenutno izvajamo, ampak
glede na projekt bi naj tudi brez ojačitve kanalizacija bila še ustrezna. Bolj zaskrbljujoče je pronicanje vode
v tla. Gre za kanalizacijo, ki je v dobršni meri erodirana in jo oplaščanje dokaj dobro vodotesno zatesni.
Se pravi, odločitev, za koliko bomo izvedli sanacijo kanalizacije še ni odločena, kajti še nismo dobili
ponudbe. Skrb vzbuja tudi to, da je ponudnikov na trgu, ki delajo po tej tehnologiji izjemno malo, cene so
visoke, tako da če bi imel dovolj časa, če ne bi imeli pritiska na financirani zaključek projekta, bi sam
seveda to pobudo gospoda Auerja tudi podprl in bi se seveda v primeru enakovrednih cen odločil za novo
kanalizacijo. Verjetno bi vsak od vsak od vas izbral nov avto za isto ceno, ne pa obnovljenega. Žal smo
sredi izvajanja, tako da postopek javnega naročanja za oplaščanja je v teku in boste tudi o rezultatih
obveščeni. Hvala .

. * - 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.

/
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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 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20. 2. 2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 174
Svetnik-ca: TAT JANA FETAHI

Vsebina vprašanja/pobude:

Spoštovani župan, glede na letošnje zimske razmere je MOM na postavki zimske službe prihranila kar nekaj
denarja. Predlagam, da se denar, ki se je prihranil iz naslova slabe zimske sezone v letošnjem letu, porabi za
nujne sanacije cest znotraj MOM
Omenjen predlog podajam z razlogom, saj ste nekaterim krajevnim skupnostim v proračunu odvzeli finančna
sredstva.
V predlogu finančnega načrta KS Bresternica - Gaj proračuna MOM je bilo potrjenih 85.000 EUR, za
vzdrževanje nekategoriziranih cest za leto 2020, z rebalansom pa ste ta sredstva zmanjšali na 50.000 EUR.
Dajem pobudo, da se denar, ki je ostal zaradi slabe zimske sezone, nameni za sanacijo prepotrebnih obnov
cest po posameznih krajevnih skupnostih in se prioritetno nameni tistim krajevnih skupnostim, ki so jim bila
sredstva odvzeta.
Del omenjenih finančnih sredstev se naj nameni za sanacijo ceste v Bresterniški grabi, ki je v obupnem stanju.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 029-11/2020 I Datum priprave 110.03.2020
pristojnem za odgovor*: odcovora:
Organ, ki je pripravil Urad za finance in proračun
odgovor:
Planirana sredstva v proračunu še ne pomenijo tudi dejanskih denarnih sredstev. Dejanski prihranki na
proračunski postavkah bodo izhajali iz realizacije prihodkov. V skladu z realizacijo prihodkov si bo MOM
vsekakor prizadevala, da se morebitna neporabljena sredstva za zimsko vzdrževanje racionalno porabijo
za sanacijo cest, v kolikor ne bi prišlo do drugih nepredvidenih potreb.
Primerjava podatkov iz čistopisa sprejetega proračuna MOM za 2020 in proračuna po sprejetem
rebalansu za 2020 pokaže, da se sredstva ob rebalansu niso znižala v nobeni KS. Zviša na so bila v KS
Limbuš in KS Malečnik-Ruperče, ostali zneski se niso spreminjali. KS Bresternica-Gaj ima na voljo
51.000,00 EUR.. . . . .

Odgovor pripravil-a:
Alenka TOVORNIK, univ.dipl.ekon.

C:>(e

. * - 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, 11. marca 2020, v fizični obliki.
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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):
Zaf.l. št. seje MS 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20.2.2020
Z~. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 175
Svetnik-ca: ZELJKO MILOVANOViČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Predstavitev poročila o izvajanju Celostne prometne strategije mesta Maribor na področju javnega
potniškega prometa
V imenu Liste kolesarjev in pešcev dajem pobudo, da na naslednji redni seji Mestnega sveta MOM Urad za
komunalo, promet in prostor in javno podjetje Marprom predstavita poročilo o izvajanju Celostne prometne
strategije mesta Maribor (Pot do privlačnega mesta in zadovoJjne skupnosti) na področju javnega potniškega
prometa (JPP),ki je začela veljati leta 2015. Zanima nas, kateri izmed cilje, kot so: povečanje uporabe JPP,
izboljšanje ponudbe javnega prometa v mestu, izboljšanje podobe JPPitd. so bili doseženi oz. v kolikšni meri.
Prosim, da v poročilu upoštevate točno določene predvidene ciljne vrednosti iz omenjene strategije. Mestna
občina Maribor ima namreč slednje zelo jasno opredeljene, npr. povečanje deleža uporabe JPPza potovanja
na delo JPPiz 12% (2002) na 20% (2020), povečanje števila prepeljanih potnikov za 50% v 2020 glede na 2010
(vključene vse vrste JPP), izboljšanje zaznavanja JPP med prebivalci (rezultati redne ankete o zadovoljstvu
uporabnikov) itn.

Želimo si, da poročilo ne bi bilo samo informativno, ampak bi ga lahko uporabili za odpravo razlogov, ki
otežujejo izvajanja nekaterih ključnih ukrepov Celostne prometne strategije. Želimo si prispevati k izboljšanju
sistema JPPtako, da si bo v naslednjih letih bistveno več ljudi želelo uporabljati mestni avtobus kot danes.

JP Marprom d.o.o.

Spoštovani,

s sprejetjem dokumenta Celostna prometna strategija mesta Maribor naj bi se šele začel
dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja in upravljanja mestnega
prometnega sistema. Pri tem se moramo zavedati, da je trajnostna mobilnost dolgoročni
proces, ki bo trajal nekaj časa. Gre namreč za spreminjanje potovalnih navad. V skladu z
omenjenim dokumentom (ki ga je sprejel Mestni svet MOM leta 2015) naj bi ponudili različne
oblike prevoza in uravnotežili ponudbo vseh potovalnih načinov ter upoštevali potrebe
različnih skupin uporabnikov. Gre za koncept, ki promovira trajnostni promet in uravnava
povpraševanje po uporabi avtomobila na način, da spreminja stališča in potovalne navade



prebivalcev. Cilj je zmanjšanje avtomobilskega prometa in spodbujanje njegovih alternativ I
(hoja), izkoriščanje potenciala kolesarjenja in uporaba JMPP kot nosilca mobilnosti v mestu I
Maribor. Moramo se zavedati, da brez avtomobilov seveda ne bo šlo, je pa treba doseči, da
tisti, ki jih vozijo, to počnejo smotrneje.

Celostna prometna strategija mesta Maribor temelji na petih strateških stebrih, ki povzemajo
temeljne odločitve na petih ključnih področjih delovanja (1. Načrtovanje, 2. Celovita
promocija hoje, 3. Izkoriščen potencial kolesarjenja, 4. Javni potniški promet in 5.
Odgovorna raba osebnih avtomobilov in racionalen tovorni promet).

PO odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem
prometu je JP Marprom d.o.o. izvajalec - operater Iinijskega prevoza. Obseg izvajanja
linijskega prometa se izvajalcu JP Marprom d.o.o. določi na osnovi dokumenta Priprava
letnega plana subvencioniranje JMPP - izhodišča, ki ga pripravi MOM, Urad za komunalo,
promet in prostor. Dokument predvideva obseg delovanja GJS JMPP in je osnova za pripravo
finančnega načrta - financiranje GJS JMPP. Finančna sredstva, predvidena za izvajanje GJS
JMPP, pa potrjuje Mestni svet MOM s potrjevanjem proračuna MOM.

Opravljene ankete do leta 2017 kažejo, da bi se več potnikov vozilo z avtobusi:

• če bi povečali frekvenco voženj - torej, če bi bili manjši časi med posameznimi avtobusi:
• če bi bila razširjena in na novo oblikovana mreža linij;
• če bi bil spremenjen plačilni sistem;
• če bi bili vsi avtobusi moderni - potnikom in okolju prijazni;
• če bi podaljšali obratovalni čas v noč in potem tudi uvedli nočne linije;
• če bi povečali prijaznost voznikov do potnikov;
• če bi povečali točnost voženj avtobusov;
• če bi bil čas potovanja z vozili JMPP krajši;
• če bi bil prevoz cenejši;
• če bi imeli urejena postajališča in prirejena osebam s posebnimi potrebami;
• če bi uporabljali sodobne tehnologije pri obveščanju potnikov (RTPI in mobilne aplikacije za

načrtovanje potovanj);

• če bi ponudili P&R (tudi P&Bike ) na robu mesta ali robu ožjega središča mesta.

Za nekaj od tega je prav gotovo odgovoren izvajalec in se da realizirati brez velikih vlaganj
(prijaznost voznega osebja, podoba JMPP); to je realizirano s strani izvajalca v obliki
vsakoletnih predavanj. Ostale zadeve pa zahtevajo ukrepe na drugih področjlh - stebrih
(rumeni pasovi za vozila JMPP, prednost vozil na semaforih, razširitev linij, parkirna politika
v mestu in omejitev osebnega prometa, kolesarske steze ...) ali zahtevajo dodatna, v
glavnem velika vlaganja ali dodatne stroške (nabava večjega št. vozil, sodobne informacijske
tehnologije, dodatni stroški dela na linijah ...) in za njih ne more biti odgovoren izvajalec.

Torej, da bi bil JMPP učinkovit in sodobno organiziran oz. da bi zadržal obstoječe potnike in
privabil nove uporabnike, ni dovolj samo en ukrep, temveč je potrebnih več sočasnih in
koordiniranih ukrepov.

Ena pomembnih težav avtobusnega sistema so razpoložljiva finančna sredstva, ki sicer v
obliki nadomestila - subvencije mesta - pokrivajo več kot polovico stroškov, vendar ne
zadoščajo za kakovostni preskok sistema. Zgoraj omenjeni dokument Priprava letnega plana
subvencioniranje JMPP - izhodišča, ki ga pripravi MOM, Urad za komunalo, promet in prostor
v svojih izhodiščih ne predvideva potrebnih, ampak realna in razpoložljiva sredstva.

I :~'ji, ki jih je zastavila Celostna prometna strategija v četrtem stebru Oblikovanje ponudbe
LivlaČnega javnega potniškega prevoza in realizacija.

------------------------------------
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Povečanje uporabe JMPP

elUANE VREDNOSTI
- povečanje deleža
uporabe JPP za
potovanja na delo iz 12
% (2002) na 20 %
(2020)

-povečanje števila
prepeljanih potnikov za
SO % v 2020 glede na
2010 (vključene vse
vrste JPP)

-Izboljšanje deleža
abonentskih vozovnic v
razmerju do enkratnega
prevoza

DOSEZENI cn,n
-po podatkih raziskovalne
študije iz 2016 delež
uporabe JMPP za potovanja
na delo znaša 15,5 %

-števlla prepeljanih
potnikov JMPP :
2010-2019 (+33,32 010)

-Delež abonent. vozovnice:
2012 2019

enkratne 17,6 %
kuponske 32,9 %
abonent. 49,S %

6,6 %
37,4 %
56,0 %

Izboljšanje ponudbe
javnega prometa v mestu

Izboljšanje integracije med
različnimi sredstvi JPP ter
JMPP in ostalimi
prometnimi načini

-krepitev glavnih koridorjev
in povečanje kakovosti
storitve glede frekvenc,
četrtina mestnih linij z vsaj
7-minutno frekvenco do
2019

- povečanje kakovosti
storitve glede točnosti,
zmanjšanje zamud za 20 %
do 2019 glede na 2013

- povečanje pestrosti
ponudbe JPP v občini
prilagojene za različne
specifične situacije in
skupine potnikov

- izboljšanje
konkurenčnosti osebnemu
avtomobilu glede
potovalnih časov (na 5
tipičnih relacijah v mestu)
-delež ponudnikov JPP, ki
delujejo v MOM in so
vključeni v enotno
vozovnico 100 % do 2019

-krepitev glavnih koridorjev
in povečanje kakovosti
storitve glede frekvenc:
min. interval 10 min
max. interval 60 min
ni realiziran cilj četrtina
mestnih linij z vsaj 7-
minutno frekvenco do 2019

-beležirno povečanje
red nosti in točnosti
odhodov zaradi nabave
novih vozil, večje teh.
brezhibnosti voznega parka
in zadostne tehnične
rezerve.
Za realizacijo tega cilja je
nujno zagotoviti prednost
vozilom JMPP

- realizirani so organizirani
brezplačni posebni prevozi
za različne situacije in
skupine (silvestrovanje,
martinovanje, športne
prireditve ...)

-za doseganje tega cilja je
nujno zagotoviti prednost
vozilom JMPP

- 100 % ponudnikov JPP je
vključenih v sistem enotne
vozovnice IJPP

-nl realizirano
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- vzpostavitev vsaj treh
P+R do 2019

- 10 % voznikov, ki prihaja
iz zaledja mesta, ki 2013
parkira v mestnem
središču, uporabi P+R do
2019.

-ni realizirano

-delež nizkopodnih vozil 80
% do leta 2018

Izboljšanje dostopnosti JPP
za osebe z zmanjšano
mobilnostjo

-100 % delež nizkopodnih
vozil dolžine 9,5-12 m

- delež postajališč,
prilagojenih slepim in
slabovidnim, opremljenih z
oznakami v tujih jezikih
100 % do 2020~~~------~~~~---+~~~~~~----~~~+---~~~~~~~~----

Izboljšanje podobe JPP -izboljšanje zaznavanja JPP - v obdobju 2012-2017 so
med prebivalci (rezultati se opravljale redne ankete
redne ankete o o zadovoljstvu uporabnikov
zadovoljstvu uporabnikov) -v obdobju 2018-2019 v

dokumentu Priprava
letnega plana
subvencioniranje JMPP -
izhodišča in v finančnem
načrtu, ki ga je predlagala
MOM in potrdil mestni svet
sredstva za ankete o
zadovoljstvu uporabnikov
niso bila.Qredvidena

Da bi se realizirali cilji strateškega stebra Oblikovanje ponudbe privlačnega javnega potniškega prometa,
je nujno potrebno, da se hkrati realizirajo ostali cilji na ključnih področjih delovanja v prihodnosti.
Predvideni ukrepi se dopolnjujejo in so med seboj povezani.

-izvajalec JP Marprom ne
upravlja s postajališči

Ukrepi za doseganje ciljnega stanja niso v celoti realizirani. Naštevamo nekaj po našem
mnenju najbolj pomembnih ukrepov:

1. Na mestnem nivoju bo (po/prijpravljena strategija razvoja javnega prometa s poudarkom
na podpori integraciji in integrirano upravljanje z JPP.
Potrebno bo vzpostaviti večjo koordinacija med različnimi načini prevoza - mestni,
medkrajevni, železnica. Zaradi odsotnosti celovitega pogleda ni usklajenega delovanja.

2. Povečanje obsega ponudbe javnega mestnega potniškega prometa in redefinicija omrežja
prog.

Omrežje avtobusnih prog v MOM se že desetletja ne prilagaja spremembam v prostorski zgradbi mesta.
Na UM FGPAso narejene določene raziskovalne študije in so narejeni premiki na nekaterih linijah (linija
št. lO, linija št. 20, linija št. 4, linija št. 18 ).Mesto potrebuje prenovo linij in določitev glavnih koridorjev.
Z metodami mehkih ukrepov Je potrebno v najkrajšem času pristopiti k reševanju te problematike.

3. Cenovna politika in stabilno financiranje. I
GJS JMPP potrebuje stabilno financiranje. Izboljšanje ponudbe javnega potniškega prometa
zahteva više stroške. Prihodki iz prodaje storitve ne bodo rastli tako hitro kot stroški. To ima
za posledico višjo subvencijo. Potrebno je uskladiti želje in razpoložljive možnosti MOM.

4. Povečanje ob?eJl~ l!lizbol·šan·e kakovosti flote mestnih avtobusov
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I v prenovo voznega parka je vložen veliki napor. Vsa vozila v JMPPso nizkopodna, povprečna
starost voznega parka na dan 31. 12. 2019 je znašala 6,8 leta (na dan 31. 12. 2012 je
povprečna starost znašala 11 let). Sedanje število vozil (66) zadostuje za trenutno ponudbo
JMPP. Dvig frekvence zahteva nabavo dodatnih vozil.
V obdobju 2012- 2019je povečanobsegponudbemestnegajavnegaprometa za0,6 mil. km.V letu 2012
je v JMPPbilo opravljenih 2,8 mil. km leta 2019 pa 3,4 mil. km .

. * - 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.

5. Povečanje konkurenčnosti (hitrosti), zanesljivosti, točnosti izvajanja prevozov.
Za povečanje konkurenčnosti, predvsem hitrosti, so potrebni ukrepi, kot so rumeni pasovi,
prednost na semaforiziranih križiščih, zaprtje določenih ulic in trgov za osebni promet,
politika urejanja mirujočega prometa, vstop in registracija na vseh vratih. Ti ukrepi bi vplivali
na točnost in zmanjšanje zamud JMPP.

6. Integracija med različnimi sredstvi in potovalnimi načini.
Vzpostavitev P&R, Bike&Ride in povezava teh z JMPP.

Poročilo smo poskušali pripraviti čim bolj celovito, zato smo vanj vključili različne vidike.
Upamo, da smo odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Lp,
Tomislav Trbušlc

~/Cl

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 11. marca 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

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):
Zap. št. seje MS 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20. 2. 2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 178
Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprašanja/pobude:
Spoštovani gospod župan, sprašujem o aktivnosti obnove vozišča Tomšičev drevored, saj so v preteklosti vaši
sodelavci z urada za komunalo imeli različne nerealne izgovore, da se to ne bo ponavljajo, 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 zapisni odgovor s termini
realizacije navedenih ulic.
Ponovno sem izpostavil pobudo, katero sem podal na januarski seji, toda brez odgovora.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019-130 I Datum priprave I 03.03.2020
pristojnem za odgovor*: odqovora:
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 zamenjati tudi kanalizacijo in vodovod s hišnimi priključki.



· * - 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 11.03.2020 v fizični obliki.

\
OdgovorvpripraV~.la: .
Boštjan Stuhec
Tomislav Reberni )

..,.....
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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 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20. 2. 2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 179
Svetnik-ca: TATJANA FRANGEŽ

Vsebina vprašanja/pobude:
Pobuda za transparentnejše informiranje o prostorskih projektih MOM
V Mariboru je v izvajanju ali je načrtovanih kar nekaj projektov, ki občanke in občane še kako zanimajo, saj
bodo pomembno vplivali na kakovost bivanja v našem mestu. Izkušnje kažejo, kako pomembno je za uspeh
projektov vključevanje javnosti in transparentnost izvajanja projektov.
Kot pozitiven primer lahko navedemo projekt Park ob Pekrskem potoku. Leta 2017 so krajani mestne četrti
Nova vas na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) obravnavali seznam načrtovanih projektov
MOM, med katerimi je bil tudi Park ob Pekrskem potoku. Krajani seveda dobro poznajo tako potenciale
prostora vzdolž potoka, ki teče skozi blokovska naselja, kot tudi probleme, ker ta prostor ni ustrezno urejen.
Zato so se krajani MČ Nova vas skupaj z MČ Radvanje, ki meji na Pekrski potok, konec leta 2017 z veliko
entuziazma aktivno vključili v projekt ureditve Parka ob Pekrskem potoku. Aktivnosti so privedle do odlične
natečajne rešitve, sprejete konec leta 2018, ki jo krajani brez izjeme podpirajo in se veselijo dne, ko se bo
pričel projekt izvajati (in še bolj dne, ko bo zaključen). Za namene informiranja so krajani sami izdelali spletno
stran Pekrski potok (https:!/sites.google.com/view/pekrskipotok/domov), na kateri so predstavili probleme
in kjer beležijo ključne dogodke, prikazane pa so tudi vse natečajne rešitve.
V času prvih delavnic v letu 2017 so se pokazale težave v komunikaciji med krajani in predstavniki Projektne
pisarne MOM, ki so izhajale predvsem iz slabega informiranja, vendar je sčasoma vzpostavilo zaupanje in
sodelovanje med krajani in MOM. In prav zaupanje je glavni ključ za uspeh prostorskih projektov. Zaupanje
pa je sorazmerno s kakovostjo informiranja in izpolnjevanja načrtov - če tega ni, se nezaupanje povrne in še
poglobi.

Spletno mesto maribor.si bi naj vsebovalo informacije o prostorskih projektih, vendar jih ne. Povezava na
Informatizirane zbirke podatkov / Prostorski podatki in karte npr. ne obstaja
(https://www.maribor.si!podrocje.aspx?id=340). Enako velja za Varstvo okolja in ohranjanje narave, karta
Cestne zapore na območju Mestne občine Maribor pa sicer deluje, vendar je povsem zastarela.
Zato dajemo pobudo, da MOM v najkrajšem možnem času vzpostavi vsem enostavno dostopen spletni portal
prostorskih projektov, na katerem bomo občanke in občani Maribora lahko spremljali razvoj prostorskih
projektov. Za začetek bi zadoščal zemljevid s prikazanimi lokacijam projektov, časovnicami in drugimi
osnovnimi podatki ter povezavami na grafične prikaze projektnih rešitev. Stalno razstavišče aktualnih
projektnih rešitev pa bi zagotovilo prepotrebne informacije tudi vse, ki jim spletne storitve niso dostopne.
Kot primer, ki v celoti ustreza predlogu, navajamo portal prostorskih projektov mesta San Diego
https:!/webmaps.sandiego.gov/cippublic/. Tudi primer predstavitve ljubljanskega Občinskega Prostorskega
Načrta (OPN) je lahko za zgled https:!lwww.ljubljana.si(sl!moja-Ijubljana/urbanizem/obcinski-prostorski-
nacrt/.



Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
st. zadeve na organu, 01003-112019-134 I Datum priprave 110. 3. 2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje
odgovor: prostora in Služba za GIS in obdelavo podatkov
Mestna občina Maribor ima v tem trenutku vzpostavljenih oz. v pripravi več rešitev za
informiranje občanov o veljavnih prostorskih aktih in aktih v pripravi, prostorskih podatkih in
podatkih, ki sicer niso prostorski, so pa grafično predstavljeni.
Za potrebe pregleda podatka o namenski rabi zemljišča in podatka o veljavnem prostorskem
aktu je vzpostavljen GIS pregledovalnik, dostopen na naslovu
https:llprostor.maribor. si/preg ledovalniklnamenska-raba-prostorski-akti/namenska-raba-
prostorski-akti?r=1B. V kratkem se bo odzival na portalu prostor.maribor.si, ki bo namenjen
javnemu vpogledu občanov v občinske prostorske podatke in bo združeval različne GIS
pregledovalnike. Trenutno so številne vsebine, med drugim podatki o vseh veljavnih prostorskih
aktih vključno z grafičnim delom ter besedilom odloka vsem zainteresiranim že na voljo na
naslovu https:lIgis.iobcina.si/gisapplDefault.aspx?a=maribor. Vpogled v objavljene podatke je
možen z ali brez registracije; v primeru, da ni opravljena registracija, je dostop do nekaterih
podatkov omejen. Poleg podatkov o prostorskih aktih so na voljo tudi podatki o cestnem omrežju,
načinih ogrevanja (subvencioniranje s strani Ekosklada), parkiriščih v mestu, kolesarskih poteh,
vinskih cestah, zelenih površinah, njihovi opremi in načinu vzdrževanja, šolskih okoliših, ipd.
Trudimo se, da so podatki čim bolj ažurni in celoviti. Za območje Mestne občine Maribor so na
portalu na voljo tudi podatki iz zbirk drugih upravljavcev, kot so Geodetska uprava RS (zemljiški
kataster, register nepremičnin, kataster GJI. ..), Ministrstva za kulturo (območja varstva kulturne
dediščine), Agencije za okolje, Direkcije za vode ...
Spletnega pregledovalnika, kjer bi bili na način, kot je predstavljen projekt parka ob Pekrskem
potoku, predstavljeni tudi drugi mestni projekti v pripravi ali izvajanju, v tem trenutku nimamo.
Vsekakor bo bomo pobudo v sklopu nadgradnje prostorskega portala Mestne občine Maribor, ki
je previdena v letih 2020-2021 vključili in poskušali realizirati.

. * - 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, 11. marca 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mag. Lidija Kodrič Vuk
Lucija Unuk

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Mag. Lidija Kodrič Vuk
Vodj sektorja
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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 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20. 2. 2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 180
Svetnik-ca: MILAN MIKL

Vsebina vprašanja/pobude:

Vrtec Studenci, enota Limbuš - zgradba je dotrajana in je nujno potrebno pristopiti k celovitejši obnovi. Zelo
dotrajane so predelne stene, potrebno je napraviti energetsko sanacijo. Še vedno ostaja nerešeno lastništvo
igrišča, ki ni v lasti mestne občine, ampak Benediktinske skupnosti. Dajem pobudo, da se čimprej pristopi k
realizaciji omenjene problematike.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odQovor):
Št. zadeve na organu, 0130-13/2020-27 I Datum priprave 13. 3. 3020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

Odgovor žueana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Ta teden smo imeli sestanek z republiškim Stanovanjskim skladom, kjer delamo na rešitvi, da bi k
dvooddelčnem, ki gre v izvedbo, v prihodnje naredili še štiri do pet oddelkov zraven. To območje na srečo
dobi vrtec, ker ga tudi potrebujemo. Za en del bo že kmalu položen temeljni kamen (za dva oddelka), drug
del pa je malo odvisen od vseh nas .

y y .. y. * - 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.
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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 12. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20.2.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 181
Svetnik-ca: BARBARA GLAViČ

Vsebina vprašanja/pobude:

G. Andrej BRVAR me je prosit da podam pobudo za postavitev
DOPRSNEGA KIPA PISATEUU STANKU MAJCNU OB 50-LETNICI NJEGOVESMRTI
Pisatelj Stanko Majcen (1888 - 1970) je prvi zares pomemben pisatelj, ki je bil rojen in je umrl v Mariboru.
Danes spada med slovenske klasike z osmimi knjigami Zbranega dela v osrednji zbirki slovenske literature
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Letos mineva 50 let, kar je umrl. Ob tej priliki g. Brvar
predlaga, da bi se mu rodni Maribor oddolžil s postavitvijo doprsnega kipa. K projektu bi bilo treba pritegniti
Mariborsko knjižnico in SNG oziroma Borštnikovo srečanje, saj je bil Majcen tudi dramatik. Kip bi postavili
na začetku parka na Trgu Borisa Kidriča, med Maistrovo in Kersnikovo ulico, v kateri je bil Majcen rojen.
G. Brvar predlaga doprsni kip v bronu, s postavitvijo na podstavek iz kamnitega monolita, s pogledom
usmerjenim proti pisateljevi rojstni hiši.
Predlaga, da bi spomenik odkrili v sklopu letošnjega Borštnikovega srečanja, zato je potrebno k izvedbi
pristopiti takoj.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor): .3
St. zadeve na organu, 029-26/2020-9 I Datum priprave 111.0,.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil URAD ZA KUL TURO IN MLADINO
odgovor:

V Uradu za kulturo in mladino smo proučili posredovano pobudo g. Andreja Brvarja za
postavitev doprsnega kipa pisatelju Stanku Majcnu. Ocena urada je, da gre za tehten predlog
in da je potrebno podrobneje proučiti pogoje in možnosti za postavitev spomenika, zato bo
pobuda obravnavana na naslednji seji strokovne delovne skupine za postavitev spomenikov in
obeležij, ki predloge postavitev skulptur in obeležij obravnava z vidika prostorske umestitve,
predloga likovnih rešitev, možnih postopkov naročila/izdelave skulpture ipd. Na podlagi mnenj
in ocen delovne skupine bo možna presoja o izvedljivosti postavitve v tem letu, to je v letu 50-
letnice smrti pisatelja. S predlogi odločitev bomo seznanili svetnico gospo Barbaro Glavič in
neposredno tudi pobudnika gospoda Andreja Brvarja .

. . . .
. * - Elektronsko posto 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, 11. marca 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Martina Kositer
Višja svetovalka

Priloga:
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