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

V"'p'rašal!ie~obuda (izpolni služba za delovanje MS):
Z~. št. s~e MS 8, SEJA MS MOM
Datum seje MS 14.10.2019
Zap. št.~ašania/.Robude POBUDA ŠT. 102
Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprašanja/pobude:

Mesto Maribor potrebuje svojo hišo Hospic! Program Hospic je temeljni program, ki zajema celostno oskrbo
hudo bolnih v zaključni fazi bolezni in njegovih svojcev tam, kjer so bolniki nastanjeni, predvsem na domovih,
včasih tudi v bolnišnicah in domovih za starejše. Strokovna obravnava neozdravljivo bolnih temelji na timskem
pristopu, vsaka posamezna obravnava je skrbno načrtovana in povsem v skladu s potrebo in izbiro hudo
bolnega. Zagotovljeno je najboljše možno lajšanje in preprečevanje fizičnega trpljenja in podpora pri
razreševanju čustvenih, duhovnih in socialnih stisk, ki se pojavijo ob dejstvu, da se življenje naglo izteka.
Poudarek je na celostnem pristopu, človek je obravnavan kot veliko več kot le fizično telo v prizadevanju
zadovoljitve tudi njegovih psihosocialnih in duhovnih potreb. Cilj je zagotovitev čim boljše kakovosti preostalega
življenja.

V Slovenskem društvu hospic poleg osnovnega programa Spremljanje umirajočih in njihovih svojcev, nudijo tudi
pomoč osebam pri žalovanju, kjer imajo poseben program, namenjen otrokom in mladostnikom. Izvajajo ga v
obliki individualnih pogovorov, kreativnih delavnic in enkrat letno s štiridnevnim taborom.
V Novi Sloveniji Maribor menimo, da Mesto Maribor potrebuje svojo hišo Hospic saj se lahko s strokovnim
pristopom pri celostni oskrbi hudo bolnih v zaključni fazi, veliko pripomore k lajšanju bolnikovega trpljenja in
podpori svojcem, ki se soočajo z boleznijo in umiranjem svojca.
Zato dajemo pobudo, da Mestna občina Maribor naredi vse kar je v njeni moči, da se hiša Hospic ustanovi čim
prej.

Odgovor (izpolni o!:&an, kiJ:>riQ.ravJjao<!govor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave 113.12.2019~istqinem za od~ovor*: 0<!1iovora:
Organ, ki je pripravil UVIZSR
odgovor:
S pobudo smo seznanili Slovensko društvo Hospic in jih pozvali, da posredujejo načrt razvoja njihove dejavnosti
v Mariboru, če načrtujejo izvedbo programa Hiša hospic tudi v Mariboru, ali imajo kadrovske, finančne in
prostorske možnosti, oziroma kako vidijo sodelovanje z Mestno občino Maribor v prihodnjih letih.

S.Rr~etim o~ovorom vas bomo seznanili .... * - 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 torka, 5. Il.2019, v fIzični obliki.-

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

p,p{~ij1~ 1 3. 12. 2019

Odgovor pripravil-a:
Lilijana Zorko
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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 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 103
Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

V skladu s 1. odstavkom 16. člena Poslovnika Mestnega sveta MO Maribor dajem pobudo v zvezi objav
dogodkov na Facebook strani MO Maribor.
Facebook je nujno orodje za promocijo vsake organizacije, MO Maribor ni nobena izjema. Omogoča
trenutno najboljši virtualni približek pogovora med občino in ciljno publiko. Je privlačno družbeno omrežje
in odlično orodje za promocijo in širjenje idej. Ena izmed funkcij, ki jih omogoča Facebook, je tudi najava
dogodkov. Žal je pri tem MO Maribor izrazito neaktivna. Občina je tako v letošnjem letu objavila zgolj 16
dogodkov (1 x februarja, 2 x marca, 5 x aprila, 2 x maja, 4 x junija, 1 x septembra, in 1 x oktobra). Za
primerjavo - MO Ljubljana je zgolj za prvih 14 dni oktobra objavila 45 dogodkov. MO Ljubljana na svoji
Facebook strani ne objavlja le dogodke, ki jih sama organizira, ampak tudi dogodke iz področja kulture, ki se
dogajajo v mestu. Tako promovira tudi kulturno dejavnost v mestu.
Zaposleni, ki skrbijo za Facebook stran MO Maribor naj postanejo malce bolj aktivni pri obveščanju občank
in občanov tudi pri dogodkih, ki se odvijajo na območju občine. V luči iskanja novih kanalov za obveščanje
(mestni časopis) bi bilo namreč smotrno kvalitetno izkoristiti orodja, ki so že na voljo.

Odgovor (izpolni oman, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-16/2019 1Datum priprave 115.11.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Spoštovana!

Služba za odnose z javnostmi je znotraj MO Maribor zadolžena za komuniciranje z vsemi
ciljnimi javnostmi. Njeno delo temelji na treh ključnih stebrih: operativno delo, ki vključuje
vsakodnevno odgovarjanje na novinarska vprašanja (cca 100 vprašanj mesečno) in podporo
protokolu, strateško komuniciranje projektov (v teku je 110 projektov) in skrb za identiteto -
podobo mesta. Orodja, ki se jih trenutno poslužujemo so: funkcionarji kot glavni komunikatorji,
spletna stran, facebook. Vse navedeno so deležniki komunikacijske strategije MOM, ki jo
gradimo odkar smo kot nova ekipa nastopili naše funkcije.
Zelo dobro se zavedamo, da v 21. stoletju brez digitalne prisotnosti ne gre. Zavedamo se tudi
naše ne-prisotnosti na drugih socialnih omrežjih, ki bi bila potrebna za efektivno komunikacijo.



Vendar tovrstni kanali ne zahtevajo le posameznih komunikacijskih strategij, ampak predvsem
kadrovske resurse. Naj zelo jasno povemo, da sta v naši službi za odnose z javnostmi
zaposleni dve osebi. Glede na trenutne razpoložljive kadrovske zmogljivosti in omejitve smo
danes osredotočeni na tradicionalne kanale komuniciranja (klasični mediji) in strateško
komuniciranje. Prek družbenih omrežij trenutno dosegam o higienski minimum - zagotavljamo
informacije, ki so relevantne za občanke in občane. Vsekakor pa se trudimo, da svojo
prisotnost na spletu izboljšamo (spletna stran in družbena omrežja) .

. * - 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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Služba za odnose z javnostmi in Jelka Vrečko, vodja KŽ

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):
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 104
Svetnik-ca: IGOR JURIŠIC

Vsebina vprašanja/pobude:

SMS - Zeleni dajemo pobudo, da se postopoma uredi prost vstop v Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna
galerija Maribor (UGM) in Muzej narodne osvoboditve Maribor. Predlagamo, da se poskusno uvede prost
vstop 1-2 krat tedensko, na podlagi izkušnje pa razmisli o postopnem ukinjanju vstopnine, kot to poznajo v
Veliki Britaniji, v ZDA, na Kitajskem in še kje po svetu. Glede na to, da prihodek od vstopnin predstavlja le
majhen del proračuna (v UGM na primer 0,63%), verjamem, da bodo s prodajo izdelkov in storitev prihodek
kvečjemu povečali, saj bo bistveno večji obisk pripomogel k bistveno večji prodaji. Ta korak bo pomenil tudi
doprinos k turistični prepoznavnosti mesta.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

I
Datum priprave 14.11.2019
odcovora:

Št. zadeve na organu, 02900-20/2019-51
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odqovor:

Urad za kulturo in mladino

Urad za kulturo in mladino se mestnemu svetniku zahvaljuje za pobudo. Pobudo smo proučili,
posredovali smo jo tudi javnim zavodom (muzejema in galeriji), v nadaljevanju pa jo moramo
uskladiti tudi z Zavodom za turizem, ki je pred letom posredoval obratno pobudo, namreč, da
se naj vstopnine zvišajo.
Oba javna muzeja in galerija v Mestni občini Maribor imajo sicer nizke vstopnine, ki so
dostopne večjemu delu obiskovalcev, po drugi strani pa vstopnine predstavljajo del lastnih
prihodkov zavodov, ki bi ga bilo ob odpravi vstopnin potrebno nadomestiti z drugimi viri.
Predlog o razvijanju drugih prodajnih možnosti zavodov bomo skupaj z zavodi proučili, v
kolikor pa z razvojem teh dejavnosti ne bi bilo mogoče nadomestiti izpadlih virov iz vstopnin, bi
morala MOM povečati sofinanciranje delovanja teh zavodov. Gre namreč za institucije, v
katerih je večinski financer država, ki s svoje strani sistemsko ne podpira brezplačnega
dostopa do kulturnih dobrin, oziroma pričakuje od zavodov večanje lastnih virov sredstev.
Muzej NO na primer iz lastnih prihodkov, ki jih pretežno ustvari s prodajo vstopnic, krije stroške
nakupa računalniške opreme, nakupa opreme in drobnega inventarja, odkupe muzealij,
nakupa strokovne literature, nakupa materialov za delavnice, stroške gostujočih razstav, del
programskih stroškov razstav, vzdrževanje stavbe ipd.
V UGM glede na specifiko materialnih pogojev delovanja zavoda menijo, da je simbolična
vstopnina (3 evre) primerna in da je dostopna veliki večini zainteresiranih obiskovalcev,
znižana vstopnica 2 evra (za dijake, študente in upokojence) ter že sedaj urejen brezplačen
vstop (za brezposelne osebe z dokazilom, študente umetniških smeri, osebe s posebnimi



potrebami ter njihove spremljevalce) pa omogoča vstop tudi vsem ostalim. Ob tem vsako prvo
nedeljo v mesecu omogočajo prost vstop za vse razstave v UGM. Prav tako je prost vstop v
UGM Studiu (Trg Leona Štuklja 2). V UGM ob opisanih popustih in možnostih brezplačnega
vstopa zato niso naklonjeni zamisli o splošni opustitvi vstopnin.
Pokrajinski muzej Maribor prav tako omogoča prost vstop na vse otvoritve ter štirikrat letno ob
kulturnih praznikih, ob tem pa ima vrsto popustov za posebne kategorije obiskovalcev in
zagotavlja posebno pozornost socialno deprivilegiranim obiskovalcem. Tudi PMM poudarja, da
Ministrstvo za kulturo od institucij, ki jih financira, pričakuje povečevanje lastnih prihodkov iz
vstopnin.
Pobudo mestnega svetnika bomo v začetni fazi upoštevali kot predlog za uskladitev popustov
in dnevov brez vstopnin med zavodi. Pridobili bomo tudi več podatkov o pogojih in učinkih oz.
posledicah večanja števila dni brez vstopnin in o stališču Ministrstva za kulturo kot večinskega
financerja do takega pristopa, kakor tudi o stališčih Zavoda za turizem glede tovrstne ponudbe
v okviru razvoja kulturnega turizma. Mestna občina Maribor se bo nato lahko na podlagi
ugotovitev odločala o sistemskem uvajanju brezplačne ponudbe kulturnih dobrin, s katerim bi
občanom mesta in turistom dodatno promovirala kulturno dediščino Maribora. Vprašanja
možnosti in učinkov brezplačnih obiskov mariborskih kulturnih ustanov pa bodo obravnavana
tudi v okviru priprave nove Strategije razvoja turizma in novega Lokalnega programa za
kulturo, saj bo razvoju kulturneaa turizma dana večja teža .
. * - 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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odg vor pripravili:
Marti a Kositer

etow
in
direktorice PMM, MNO, UGM
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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 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14.10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 105
Svetnik-ca: MATIC MATJASIC

Vsebina vprašanja/pobude:
Spoštovani župan!

Pred točno letom dni v času lokalnih volitev, nas je večina v tej dvorani govorila o transparentnosti, čas je,
da to začnemo tudi uresničevati. Dajem pobudo, da Mestna občina Maribor vzpostavi portal po vzoru
orodja »Parlameter«. Večina vas orodje pozna, gre za spletno orodje, ki na berljiv način - dostopen vsem,
prikazuje vse poslance, njihova stališča, glasovanja pri posameznih temah in različne analitične podatke
(prisotnost na sejah, primerjalnik glasova nj, raziskovalec neenotnosti, parlamentarni kompas in podobno). S
tem se tudi preprečuje različne manipulacije politikov, saj se ljudem ponudi vpogled v njihove realne
odločitve. Tudi v Mariboru se je že dogajalo, da posamezni svetniki ali skupine objavljalo in širijo delne -
lažne podatke, izpise glasovanj in na različne načine manipulirajo javnost, zato menim, da bi takšno orodje
pripomoglo k dvigu politične kulture in bolj produktivnemu delu vseh nas predvsem pa k transparentnosti
občine in naših odločitev. Mestna občina Maribor lahko postane prva lokalna skupnost s takim orodjem in
vzor transparentnosti ostalim občinam. Imamo vse pogoje (digitalno glasovanje, snemalne naprave in drugo
tehnologijo), da z nekaj manjšimi prilagoditvami to tudi dosežemo. Predlagam, da kontaktirate inštitut, ki je
to orodje pripravljal na državni ravni in druge in se nemudoma lotite tega projekta. Sam sem deloval pri
delovni skupini Sveta Evrope na tem področju in vem, da je za tovrstne projekte možno dobiti tudi
financiranje, tako da ta projekt ne bi imel finančnih posledic za proračun MOM.
Spoštovani župan, ta projekt je lahko eden bistvenih v vašem mandatu in signal, da z transparentnostjo in
drugačno politiko mislite resno!

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
J VREČKO

~

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
št. zadeve na organu, 01003-16/2019 I Datum priprave 118.11.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta, Kabinet župana
odgovor:
Spoštovani!
Zahvaljujemo se za podano pobudo. Pobudo bodo strokovne službe proučile. Res je, da že
imamo vzpostavljeno elektronsko glasovanje, vendar je program že zastarel, zato je morebitna
obdelava podatkov iz le tega močno vprašljiva. Skupaj s sodelavci iz službe za informatiko
bomo preverili ali je možno naše zbrane podatke kako uporabiti, predvsem pa je potrebno
ovrednotiti stroškovni vidik podane pobude.

Odgovor pripravil-a:
Rosana Klančnik
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

V:p_rašanle~obuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Za~. št. s~e MS 8. SEJA MS MOM
Datum sele MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 106
Svetnik-ca: ŽELJKO MILOVANOVIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Ker na pločnikih in kolesarskih stezah na Titovi cesti, ki je ena izmed ključnih kolesarskih povezav med
desnim in levim bregom Drave, prevečkrat prihaja do neprijetnih in zelo nevarnih situacij za kolesarje,
starše z vozički, rolkarje, voznike skirojev ...r ko so kolesarske poti in pločniki zasuti z odpadnimi vejami,
list jem, želodom, včasih tudi z razbitim steklom, dajem pobudo za večjo pozornost pristojnih služb in bolj
redno vzdrževanje teh poti na Titovi cesti, predvsem med UKC, Europarkom in stavbo Telekoma.

Odgovor (izpolni 0[9_an,ki pripravlja Oc!90voQ:
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-93 I Datum priprave 15.11.2019
pristojnem za odgovor*: ocigovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor MOM
odgovor:

Spoštovani.

Zahvaljujemo se za vašo pobudo in vam sporočamo, da smo dne 22.10.2019 o prejeti pobudi
obvestili podjetje Nigrad d.d., ki opravlja strojna čiščenja na območju občine. Dne 4.11. nam je
Nigrad d.d. sporočil, da je bilo čiščenje po prejetem sporočilu tudi opravljeno. Ker se nahajamo
v jesenskem času, je težko vsakodnevno zagotoviti čisto površino, so pa znane takšne
problematične lokacije.
Na tej potezi se tudi dnevno nahaja čistilec Snage d.o.o., ki pobira smeti in pomete razbito
steklo, če bi se tukaj nahajalo.

S spoštovanjem .

v v .. v. * - Elektronsko posto z vprašanjernzpobudo, 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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.



Odgovor pripravila:
Anja Pavličic
Svetovalec I p~
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-, ".,,,,.iJ :' Podpis vodje organa'~i pripravlja odgovor:

"~o ~ .~ I Vili Eisenhut, b!ni dipl. inž. el.
_~ Vod rada
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vj!rašanje[2obuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Zap. št. sele MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Za2- št. v..Qrašanja/pobude POBUDA ST. 107
Svetnik-ca: MATEJZMAVC

Vsebina vprašanja/pobude:

UNICEF-ove Varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne,
mladinski centri, trgovine, celo vulkanizerski servisi in podobno, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo
otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Ti so usposobljeni za pomoč otrokom, saj se
udeležijo posebnega izobraževanja, ki ga zanje organiziramo v UNICEV-u Slovenija in jih seznanimo, kako
pomagati otrokom v stiski. (povzeto po spletni strani www.varnetocke.si)
Dajem pobudo, da Mestna občina Maribor postane drugo mesto na svetu z mobilnimi Varnimi točkami na
Javnem potniškem prometu.

Odgovorlizpolni orBan, kij)ripravlla O(!govo!1:

j
Datum priPravej 04.11.2019
ocJgovora:

St. zadeve na organu, 02900-20/2019-50
pristojnem za od_90vor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za kulturo in mladino

Urad za kulturo in mladino se mestnemu svetniku zahvaljuje za podano pobudo.

Projekt Varne točke je Unicefov projekt, ki ga na območju Mestne občine Maribor s strani
Unicefa Slovenije vodi g. Borut Ambrožič, Mestna občina Maribor pa pri tem nudi pomoč.
Koordinatorica sodelovanja z Unicefom (v okviru Unicefovega projekta Otrokom prijazno
mesto, del katerega so tudi »varne točke«) v Uradu za kulturo in mladino pa je Nina Kirbiš. V
MO Maribor je doslej vzpostavljeno 44 varnih točk. Po prejetju pobude g. Žmavca, smo opravili
razgovor z g. Ambrožičem, ki je povedal, da se z javnim podjetjem Marprom že dogovarja o
vzpostavitvi mobilnih varnih točk. Prva pilotna mobilna varna točka v Mariboru bo mestni
avtobus »Pikapolonica«. V nadaljevanju si g. Ambrožič tudi prizadeva za širjenje mreže
mobilnih varnih točk, tako da bi vse linije mestnega potniškega prometa postale nudile otrokom
možno zatočišče - varno točko. Pričakujemo, da bodo v podjetju Marprom s projektom
nadaljevali in nudili potrebno podporo za izvedbo projekta, zato načrtujemo sestanek z g.
Ambrožičem in Marpromom, da se ugotovi možen obseg in možna dinamika vzpostavljanja
široke mreže mobilnih varnih točk .

. * - 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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Nina Kirbiš
Višja svetovalka

~~\"t(
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VJ!.rašanle~obuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Za2.. št. v..Qrašanja/pobude POBUDA ST. 108
Svetnik-ca: JOSIP ROTAR

Vsebina vprašanja/pobude:

Že večkrat sem na seji mestnega sveta med točko pobud in vprašanj izpostavil probleme slabo urejenih oz.
neustreznih oz. neobstoječih parkirišč za kolesa. Tokrat bi še posebej izpostavil problem katastrofalno
neurejenih stojal za kolesa na glavni tržnici v Mariboru. Ob sobotah, ko je tržnica najbolj obiskana, se
obiskovalci tržnice, ki pridejo s kolesi (in teh ni malo) jezijo in pritožujejo, da nimajo možnosti udobno in varno
parkirati svojih koles. Problematično je, da so obstoječa stojala res dotrajana in neustrezna ter da se
marsikomu pri parkiranju koles dogaja, da svoje kolo še dodatno p.oškoduje in uničuje. Poskušajte si
predstavljati, da bi tako neurejena parkirišča bila namenjena parkiranju avtomobilov, kjer bi se med
parkiranjem uničevala karoserija ali razbila stekla ... Vozniki bi verjetno že izvedli revolucijo!? Zato župana
pozivam, da v soboto sede na svoje mestno kolo in se odpelje na tržnico in na lastno roko preveri stanje na
terenu. Takšno stanje je potrebno urediti še na marsikateri lokaciji v mestu. Neustrezna stojala, ki uničujejo
kolesa je potrebno odstraniti in namestiti nova, bolj ustrezna stojala oz. naslonjala, ki so se izkazala za veliko
bolj učinkovit in udoben način parkiranja, ki nudi tudi relativno boljšo zaščito pred krajami koles.

Od-.9.0vorJjzpolni organ, ki R!"!Q..rav!laodgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019 1Datum priprave 15.11.2019
pristojnem za odgovor*: o<!9.ovora:
Organ, ki je pripravil UKPP
odgovor:

Na lokaciji Mariborske tržnice bomo še v tem letu postavili dodatna stojala/naslone za kolesa.

Skupaj z MKM in Centrom za mobilnost, bomo pripravili seznam lokacij v mestu kjer so nujno
potrebna nova stojala, zamenjava dotrajanih stojal ali dodatna stojala, ter določili lokacije za
postavitev novih stojal. Izvedbo bi potem planirali v letu 2020.

Odgovor pripravil-a:
Ale" KLINC

Podpis vodje or na, ki pripravlja odgovor:
Vili EISENH T, univ.dipl.inž.el.

Vodja ra
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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 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14.10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 109
Svetnik-ca: LJUBICA JANČiČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Na 7. seji MS MOM sem podala pobudo št. 98, na katero sem sprejela posplošen odgovor, s katerim nikakor
nisem zadovoljna. Zato zahtevam dopolnitev odgovora v delu, kjer glede na lego naselja in velikosti parcel
stanovalci stanovanjskih hiš nimajo možnosti ureditve meteornih voda brez visokih stroškov. In da Vam
podam samo en primer. Del stanovalcev ulice Ob ribniku ima nenehne probleme z meteornimi vodami zaradi
nestrokovnosti izvajalcev, ki so urejali Ulico bratov lešnik, saj so cesto dvignili na višji nivo kot so parcele in
ker je ta del v celoti pod padcem nam meteorne vode ob večjih nalivih iz Ulice bratov lešnik zliva na naše
parcele. Predlagana rešitev v odgovoru, da je najučinkovitejši način ponikanje in bogatitev podtalnice. V
kolikor bomo žlebove speljali na zelenice bo voda ob večjem nalivu drla iz parcele na parcelo vse do Pohorske
ulice. PO pogovoru z mnogimi krajani in krajankami Radvanja v njihovem imenu zahtevam sestanek na mestni
četrti ob prisotnosti predstavnika MOM in Nigrada.

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

I
Datum priprave 14.11.2019
odgovora:

UKPP

Vašo Pobudo bomo v UKPP upoštevali pri skupnih aktivnostih s koncesionarjem, ki
vzdržuje kanalizacijski sistem. Potrebno pa je pojasniti, da je v veljavnih predpisih na
področju odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda prioritetno predlagano
ponikanje padavinskih voda, če je to mogoče in tudi drugi ukrepi (zalogovniki pod
zemljo, zbiranje deževnice, ... ), vse v smislu manjšega obremenjevanja javnega
kanalizacijskega omrežja. Vse novogradnje se že od leta 2012 naprej izvajajo v ločeni
izvedbi fekalnih in padavinskih odpadnih voda. Na terenu pa se bo težave, ki nastajajo z
meteornimi vodami reševalo od primera do primera. Potrebno pa je vedeti, da se z
javnimi sredstvi ne more posegati na privatna zemljišča, kjer se lahko izvedejo ukrepi
zajemanja padavinskih voda iz streh objektov in utrjenih površin okoli njih.
Koncesionar za vzdrževanje kanalizacijskega sistema je poslal občanom sporočilo, ki je
bilo nerazumljivo, zato bomo v Mestni upravi skupaj s koncesionarjem pripravili Akcijski
načrt, uredili informacijsko pisarno z namenom pomagati občanom pri reševanju težav,
ki nastajajo ob padavinah .

. * - 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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.
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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 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 110
Svetnik-ca: MATEJ PAVLIČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Podajam pobudo za dvig oz. Zvišanje kazni za nepravilno parkirana vozila na mestih namenjenim parkiranju

in polnjenju električnih vozil EV, kakor tudi zvišanju kazni za nepravilno in neupravičeno parkirana vozila na
parkirnih mestih za invalide.

Pobuda izhaja iz tega, da se vse prepogosto dogaja, da so vozila neustrezno in neupravičeno ter nepravilno

parkirana na mestih za EV in na mestih za invalide, predlagano zvišanje kazni bi bilo 300% višje od trenutne

veljavne kazni, ki obstaja za parkiranje na predmetnih dveh parkirnih površinah.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

pristojnem za odgovor*: odgovora:
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-88 Datum priprave 22. 10. 2019

Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor
odgovor:

Pobudi o spremembi sankcij za parkiranje na mestih, ki so rezervirana za določeno kategorijo
vozil ali uporabnikov, ne moremo slediti, saj bi to pomenilo ne zakonito ravnanje Mestne občine
Maribor.

Sankcije za prekrške so določene v zakonu, ki ureja celotno področje prekrškovnega prava, t.j.
v Zakonu o prekrških - ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/03, s spremembami in dopolnitvami). Navedeni
zakon med drugim ureja, katere sankcije se lahko predpisujejo s katerim predpisom ter v kakšni
višini.

ZP-1 v svojem 3. členu določa, da se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti smejo določiti
prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki
jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira.



Povzetek:
Za prekršek ne pravilnega parkiranja je z zakonom zagrožena sankcija (globa) in njena
višina;
Lokalna skupnost s svojim odlokom ne sme tega področja urediti drugače (določiti nižjo
ali višjo globo) .

Vrsta sankcije za napačno parkiranje vozil na izpostavljenih mestih (parkirna mesta za parkiranje
invalidov, parkirna mesta za parkiranje vozil na električni pogon), je določena z zakonom, prav
tako njena višina. Konkretno je za takšno ne pravilno parkirana vozila določena globa v 65. členu
Zakona o pravilih cestnega prometa, v višini 80,00 eurov.

. * - 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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovo~ pri~ra\(il:
Dan 'ie1-lEU~~JAK
Vi· ji sv~~~vp}~C I

I~ i pripravlja odgovor:

2



~ ••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: SI 12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 01300-119/2019-18
Datum: 18.10.2019

111Ii1"11111"111~1"111"11111II1111II1111111~11111111111"1111IIIIII~IIIIIIII"IIIIIIIIIII

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 111
Svetnik-ca: MIHA RECEK

Vsebina vprašanja/pobude:

Podpis vodje orgal~ ki pripravlja odgovor:

Uroš Kosi, univ. i I.ekon.,dipl.inž.prom.
V . sektorja

I

Dajem pobudo za odstranitev nad hoda nad železniško progo, saj smo na MČ Studenci sprejeli sklep,
da lahko podam pobudo za odstranitev nadhoda zaradi katastrofalnega stanja v katerem je. Po
odstranitvi se naj nazaj vzpostavi cesta in namestitev avtomatskih zapornic, katerih strošek bo nosila
Slovenske železnice. PO zakonu nam pripadajo, ker v neposredni bližini ni nobenih drugih zapornic.
Upam, da se nadhod čimprej odstrani, da prej ne pride do kakšne nesreče.
Priloga: fotografije nadhoda

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, I Datum priprave I
pristojnem za odgovor*: 01003-1/2019-89 odgovora: 06.11.2019
Organ, ki je pripravil
odgovor: UKPP- SKP
Za nad hod smo v začetku leta naročili izredni detajlni pregled, katerega je izvedlo podjetje IMK
(Inštitut za metalne konstrukcije).
Iz sklepnega mnenja je razvidno, da je kovinska konstrukcija v zadovoljivem stanju, lesene
podnice pa na mestih dotrajane. Za zagotavljanje varnega odvijanja peš prometa smo nevarne
podnice zamenjali z novimi. Obnova je bila končana 30.8.2019, ko smo tudi nadhod odprli za
uporabo.
Direkcija za infrastrukturo teži k temu, da se število nivojskih križanj zmanjšuje, zato na pobudo,
katero ste podali, ne bodo pristali.
V naslednjem letu bomo naročili Idejno zasnovo za sanacijo celotnega nadhoda in ga bomo
sanirali v najkrajšem možnem času.

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: S112709590, MŠ 5883369
telefonska št.: +386.2.2201-000, e-pošta e-naslov http://www.mar!bor.si

(01003-1/2019-89) I I III I I 11~llllln
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

V~rašanje~obuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14.10.2019
Za2: št. vl2!ašanja/pobude POBUDA ST. 112
Svetnik-ca: TJASA GOJKOVIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Kot Mariborčanka sem iskreno vesela, da je Mestna občina Maribor pričela urejati problematiko ustavljanja
in parkiranja turističnih avtobusov v mestnem jedru. Že potrjena ukinitev turističnega postajališča pred
mariborskim Gradom bo gotovo prispevala k zmanjšanju prometnega pritiska na severni rob mestnega jedra
in vsaj malo izboljšala varnost pešcev in kolesarjev med starim mestom in parkom. Vendar ne sama po sebi.
Novo rešitev bo potrebno na terenu še uveljaviti. Za to bo na eni strani potrebno informirati avtobusne
prevoznike in nov režim sporočiti ponudnikom aplikacij, ki jih ti uporabljajo. Na drugi strani pa bo treba
okrepiti nadzor medobčinskega redarstva in sankcionirati kršitelje.
Ker mora naše mesto ostati prijazno in turistom dostopno, dajem pobudo, da Mestna občina Maribor preuči
možnosti na terenu in avtobusnim prevoznikom omogoči dodatne točke za hiter vstop in izstop turistov (hop
in - drop off). Za glavno točko hitrega vstopa in izstopa velja postajališče na Partizanski cesti 3-5, neposredno
pred pogrezljivim valjem, kjer se nahaja tudi TIe.
Sama lokacija ob peš coni, predvsem pa bližina TlC-a sta vsaj teoretično dve prednosti za vodenje turistov po
našem mestu. Vsi pa vemo, da je prav to avtobusno postajališče vedno polno nepravilno parkiranih vozil in
tistih, ki na potopnem valju čakajo na vstop v peš cono. Tako se turistični avtobusi na naši glavni točki za hiter
vstop in izstop običajno ne morejo niti ustaviti, kaj šele polkrožno obrniti. Se pa v neposredni bližini TIC-a
pojavljajo nekatere alternativne rešitve, ki najbrž ne bi zahtevale večjih posegov. Kot primer omenim
podaljšek postajališča mestnega prometa na desni strani Titove ceste ter ustrezno ureditev na zavoju Ulice
heroja Bračiča (pred MTB-jevim okostnjakom). Predlagam, da pristojne službe preučijo tako predlagane kot
morebitne druge možne rešitve hitrega vstopa in izstopa avtobusnih turistov.
Posebej pa izpostavljam problematiko turistov z gibalnimi oviranostmi. Turistični vodniki opozarjajo, da v
našem mestu (vsaj ne v centru) ne obstaja prav nobena točka, ki bi invalid nim osebam omogočala varen vstop
in izstop iz avtobusa. Nedavno je cel avtobus oseb z gibalnimi oviranostmi najprej nemočno manevriral pred
potopnim valjem. Osebje TIC-a je šoferju nato omogočilo, da zapelje v peš cono, vendar tudi tam ni bilo na
voljo nobenih rekvizitov, ki bi tem osebam olajšali izstop. Ko jim je končno uspelo, so nadaljevale težave z
javnim straniščem, saj tisti pri TIC-u ni dostopen za invalide. Na koncu naj bi to kalvarijo uredil turistični
vodnik, ki se je dogovoril za uporabo sanitarij v enem od bližnjih lokalov.
Veliko stvari se lahko reši z improvizacijo, enakopravnost gibalno oviranih oseb pa bi vendarle morala biti
rešena sistemsko. S tem namenom dajem nadaljnjo pobudo, da Mestna občina Maribor na robu starega
mestnega jedra organizira točko za vstop in izstop oseb z gibalnimi oviranostmi, ki bo vključevala potrebno
opremo in primerne sanitarije.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):



UKPP je ob ukinitvi avtobusnega postajališča za Mariborskim gradom uredil 5 drugih postajališč.
Nekatera so sedaj večino časa prazna, zato je dodajanje novih trenutno nepotrebno.

Žal moramo pri planiranju avtobusnih postajališč upoštevati več vidikov in ne samo dostop
turistov do mesta.

Strinjamo se, da je postajališče na Partizanski glavna vstopno/izstopna točka. Smo ga tudi že
dodatno uredili in dodatno označili komu je namenjeno. Tako smo:

Za omejevanje parkiranja drugih vozi smo postajališče zavarovali s cvetličnimi koriti
Dodali smo še en prometni znak, da je ustavljanje dovoljeno samo za avtobuse, ostala
vozila lahko koncesionar odstrani s pajkom
Na vozišče smo narisala signalizacijo, daje parkiranje dovoljeno samo za avtobuse
Zaradi lažjega vstopa in izstopa potnikov smo premaknili konfine
Namestili smo dve betonski klopi in koš za odpadke

Potreben pa bo poostren nadzor, ki ga izvajajo redarji.
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Nalogo informiranja turističnih agencij, ki pripeljejo turiste z avtobusi ima Zavod za turizem in to
že počnejo.

Postajališče na Titovi ne more biti namenjeno ustavljanju turističnih avtobusov, saj bi ti postanki
vplivali na avtobuse mestnega in primestnega prometa.

Ureditev avtobusnega postajališča v zavoju Ulice heroja Bračiča pa ni izvedljivo, saj gre za
rumeni pas, ki je namenjen neoviran in hitrejši vožnji mestnih avtobusov in z postajališčem za
turistične avtobuse, bi samo povečali zamude v JPP.

Seveda pa bomo na UKPP iskali tudi druge možne rešitve ob upoštevanju vseh uporabnikov
javnih cest in javnih površin.

Res je , da nimamo točke na avtobusnih postajališčih za neoviran vstop in izstop invalidnih
oseb. Razlog je, da so vsi avtobusi mestnega potniškega prometa primerni za prevoz invalidnih
oseb in opremljeni z napravo za vstop/izstop invalidov. Za turistične avtobuse pa podpiramo
izgradnjo takšne točke na Partizanski cesti.

Tudi se zavedamo dejstva, da stranišč za invalide ni oziroma jih je premalo (v mestnem parku, in
pri novem skate parku), vendar v tem primeru gre tudi za problem nerazumevanja
posameznikov. UKPP je želel urediti javno stranišče za invalide v centru mesta, vendar se
solastniki zgradbe s tem niso strinjali.

Trenutno zbiramo ponudbo, da se popravi dostop za invalide do javnega stranišča na Lentu .

. * - 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 J)UŽbi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

/
I

/r

Podpis vodje o~raVlja 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 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14.10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 113
Svetnik-ca: SASA PELKO

Vsebina vprašanja/pobude:

Podjetje Farmadent je bila ena večjih naložb našega mesta. S spremembami Zakona o lekarniški dejavnosti
pa je to premoženje lahko ogroženo. Gre za izredno pomembno problematiko, katere, se bojim, župan
premalo zaveda. Župan, če sem vas prav razumel, ste na novinarski konferenci podali dve kontradiktorni
izjavi. Prva, da pričakujete, da bo prišlo do spremembe zakona, pri čemer bo premaknjen iz 31.12.2019 na
kasnejši termin. In druga, ko ste izjavili, da se spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti itak dotikajo
Farmadenta. Kako torej? Zakaj pričakujete spremembo zakona, ki bo zamaknil rok na kasnejšega, hkrati pa
zatrjujete, da se ta zakon dotika Farmadenta? Nadalje me zanima, kako lahko z vso odgovornostjo
pričakujete, da bo prišlo do spremembe zakona, ko pa dobro veste, da je sprememba zakona bila na
Odboru za socialo in zdravstvo obravnavana že letošnjega junija, kjer padla z 2 proti 10. Takrat je
spremembo zakona predlagal naš mestni svetnik, poslanec, mag. Branimir RAJIC in njegov poslanski kolega.
Tri mesece nazaj je sprememba zakona padla že na matičnem odboru, kako torej pričakujete, da bo kar
naenkrat prišlo do spremembe. Ali imate že dogovorjenega predlagatelja za spremembo zakona? ln
predvsem, kdo bo zagotovil, da se bo sprememba zakona sploh prebila skozi matični odbor in seveda
kasneje tudi skozi Državni zbor RS? Dajem pobudo, da župan predstavi terminski načrt za reševanje te
problematike, da predstavi katere možnosti so na voljo ter da te možnosti časovno opredeli. Zaradi izjemne
resnosti problematike in ker je vloženih več milijonov občinskega premoženja ter tudi delovna mesta,
dajem pobudo, da čim prej skličete izredno sejo na temo problematike Farmadenta v zvezi z novelo Zakona
o lekarniški dejavnosti.

15.11.2019

KABINET ZUPANA

Spoštovani!

Z zadevo Farmadent se ukvarjamo poglobljeno in ažurno. Odbor za zdravstvo je na seji
6.11.2019 z desetimi glasovi za ter tremi proti zaključil drugo obravnavo predloga Zakona
spremembi ZLD-1 pred matičnim delovnim telesom, s katerim se predlaga podaljšanje
prehodnega obdobja za uskladitev delovanja do 31.12.2021. Vezano na navedeno bo Odbor
za zdravstvo pripravil Poročilo matičnega delovnega telesa za državni zbor s predlogom, da
državni zbor sprejme predlog Zakona o spremembi ZLD-1 v predlagani obliki. Hkrati je bil
s re'et tudi skle , da Odbor za zdravstvo redlaga, da se redmetna točka redlo zakona o



· * - 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.

spremembi ZLO-1) uvrsti na dnevni red 13. seje državnega zbora (ta bo dne 18.11.2019 kot je
to razvidno iz seznama sej OZ objavljenega na spletni strani OZ).

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Mateja Cekič, Jelka Vrečko

Podpis vodje ?L ~i 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):
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14.10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 114
Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprašanja/pobude:

Z odgovorom na podano Pobudo št. 100 nisem zadovoljen, saj problem rešujemo že kar nekaj let.
Imeli smo oglede, a žal ostane samo pri ogledu, pa še to brez zapisnika. Zadeve se loteva mo skrajno
neresno. Prosil bi, da se resno dogovorimo, kdaj in kako se bomo zadeve lotili.
Prosim za pisni odgovor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, I Datum priprave I
pristojnem za odgovor*: 01003-112019-90 odgovora: 06.11.2019
Organ, ki je pripravil
odgovor: UKPP - SKP
Termin terenskega ogleda g. podžupana je 27.11.2019 ob 10. uri.
Takoj, ko bo v proračunu planirana sanacija kritičnega odseka ceste, se bomo lotili vseh aktivnosti
za realizacijo.

Odgovor pripravil:

Tomislav Rebernik
Str~~elavec
~l') Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Uroš Kosi, univ.dipl.ekon.idipl.inž.prom.
Vodja ,Sektorja

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, 10 za DOV: S112709590, MŠ 5883369
telefonska št.: +386.2.2201-000, e-pošta htto:!lwww maribor si

(01003-1/2019-90) I
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 115
Svetnik-ca: TAT JANA FRANGEZ

Vsebina vprašanja/pobude:
Pred časom je Levica MOM postavila svetniško vprašanje v zvezi z zunanjim najema njem delavcev za dela,
ki so redna, se opravljajo redno, vsakodnevno v podjetjih, zavodih, delavci, ki jih opravljajo, pa niso
zaposleni v teh organizacijah. Spraševali smo o outsorcingu v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOM
in podjetjih, katerih večinska lastnica je MOM.
Če na kratko povzamem odgovore, ki sem jih prejela, osredotočila se bom na tiste, kjer se to dogaja. Zneski
so zaokroženi:
Vzgoja in izobraževanje:
Šola, katere ustanoviteljica je MOM, najema storitve čiščenja. Preko zunanjih izvajalcev šolo čistita dve
čistilki. Letni strošek za 2 čistil ki 42.000 evrov (zaposlujejo 2 čistilki preko zunanje firme, sistemizirani imajo
4,5 čistilke!).
Področje zdravstva in sociale:
Mariborske lekarne: stroški zunanjega čiščenja znašajo 96.000 evrov letno, zunanje izvajalce zaposlujejo,
ker imajo poslovalnice na več koncih (14 poslovalnic, kjer ni potrebno čiščenje 8 ur dnevno).
Kultura in mladina:
MB knjižnica: nima zaposlenih čistilk, za storitve 5 čistilk plačuje 78.000 evrov letno.
LGM je imelo zaposleno 1 čistilko, za polovičko preko servisa za je odštevalo med 20.000 in 30.000 evrov
letno. Sedaj ima zaposleni 1,5 čistilke.
Narodni dom: za 5,5 čistilk plačuje 15.000 evrov zunanjemu izvajalcu. Če gre za 8 urno delo petih čistilk, ne
vem, ...
Podjetja, katerih lastnica, ustanoviteljica je MOM:
Iz .podjetja Mariborski vodovod so odgovorili, da dela čistilk, vzdrževalcev, hišnikov opravljajo z redno
zaposlenimi delavci, naročajo le storitve varovanja.
Nigrad:
Povprečen letni strošek za čiščenje znaša 32.000 evrov - za opravljena dela bi potrebovali 4 čistilke.
Za storitve varovanja (2 osebi) plačujejo povprečno 25.500 evrov letno.
Zavod za turizem:
Naroča storitve čiščenja (1 oseba), mesečni strošek je cca 1.000 evrov (letno torej 12.000 evrov).
Energetika: nima zaposlenih prekarnih delavcev. Pohvalno.
Snaga: outsorcajo predvsem delavce na OM komunalni delavec voznik, komunalni voznik, oskrbnik
zavetišča, referent komunale, vzdrževalec - serviser in podobno.
2016: osutosrcanih 73 oseb/l.291.000 evrov -17.680 evrov letno/osebo.
2017: outsorcanih 71 osebi 1.321.000 evrov -18.600 evrov letno/osebo.
2018: outsorcanih 50 oseb/l.237 .000 evrov - 24.750 evrov letno/osebo.



Ob tem so zapisali: »Zaposlovanja napotenih delavcev se poslužujemo tudi zato, ker se večkrat izkaže, da so
delavci za delo povsem nezainteresirani.« Sprašujem se, ali so za nezainteresiranost res krivi samo delavci?
Na spletnem mestu Računovodje.com sem izračuna la, kolikšen je strošek delodajalca za delavca z
minimalno plačo (110 evrov). Prištela sem malico in prevoz, za letni strošek pa sem vzela 13 mesecev, da
sem s tem zajela tudi dopust, morebitne bolniške, v tem znesku pa so po moje zajeti tudi stroški za nakup
čistil, če govorimo o čistilkah in podobno.
Torej, letni strošek podjetja, zavoda ... za 1 za 40 eur tedensko zaposleno čistiiko je cca 14.950 evrov.
96.500 - 6,5 čistil ke - menim, da bi zavod, ki ima razvejano mrežo poslovalnic, z lahkoto zaposlil 7 čistilk.
78.000 evrov za najemanje 5 čistilk.
42.000 evrov - s temi sredstvi bi lahko zaposlili skoraj 3 čistilke.
32.000 evrov za 3 čistilke.
V JZ, katerih ustanoviteljica je MOM, bi lahko zaposlili skoraj 20 čistilk.
Če se samo spomnimo novinarskih prispevkov na to temo, ko so nam predstavljali, v kakšnih razmerah dela
večina čistilk, zaposlenih preko čistilnih servisov: velika večina dela po 200, tudi 250 ur mesečno, in to za
minimalno plačo! Mnoge si ne upajo niti pomisliti na malico, n3e grejo na bolniško, dopust ... Gre za
grozljivo izkoriščanje ljudi, ki včasih meji že na tlačanstvo. Ljudje delajo po 10, 12 ur dnevno, za minimalno
plačo, ali pa še to ne.
Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete UL je v intervjuju za Večer letos junija o ponovno zaposlitvi čistilk
na Univerzi v Ljubljani povedal takole: »Pred časom se srečal prodekanjo, ki mi je rekla: »veš, da sem
srečala dve osebi na fakulteti, ki sta zadovoljni? Ugibaj, koga! Uganil sem v prvo - srečala je dve čistilki.« V
nadaljevanju je povedal še: »da je bila neposredna zaposlitev nekaj, kar je bilo potrebno in prav. Kot
novoizvoljeni dekan je na mizo dobil že urejene in pripravljene pogodbe o zaposlitvi. Zdaj želijo zaposliti turi
receptorsko. »Na prvem mestu je socialni razmislek, ne zgolj ekonomski, čeprav izračuni kažejo, da bo
zaposlitev receptorke znižala stroške za fakulteto. Gole številke ne zaznajo zadovoljstva delavk in delavcev.
Človek, ki je zadovoljen, bo bolje delal. Negotovost pa ima nedvomno negativen vpliv.« Enako potrebno in
prav je ravnal bivši rektor Univerze v Mariboru, dr. Danijel Rebolj, ki je neposredno, ponovno, zaposlil
čistilke, ki jih je njegov predhodnik v takšni neoliberalni maniri zaposlil v enem od znamenitih UNI podjetij.
Zato dajem pobudo, da v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOM in podjetjih, katerih večinska
lastnica je, pozove odgovorne, da potrebne te outsorcane kadre neposredno zaposlijo. Za kaj takšnega jim
mora seveda, v primeru javnih zavodovo, dovoliti spremembo kadrovskih načrtov in prerazporeditev
stroškov. K enakemu pozivam mestne svetnike, ki ste člani nadzornih svetov podjetij v lasti MOM, da jih
pozovete, da redno zaposlijo tiste zaposlene, ki pri njih vsak dan opravljajo delo, a so zaposleni pri drugih
podjetjih - čisti Ike, varnostnike, receptorje in podobno. Modra bo to ponekod dražje, ponekod bo celo
ceneje. Vendar, kot že rečeno zgoraj, ne gre samo za ekonomski razmislek. Ampak tudi za socialni. Gre za
ekonomsko varnost teh delavcev. Gre za to, da je tako prav!

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
st. zadeve na organu, 01003·16/2019 I Datum priprave 115.11.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Spoštovana gospa Frangež.

Zahvaljujemo se za vašo tehtno in obširno pojasnjeno pobudo.

Temo bomo obravnavali na naslednji koordinaciji podjetij z namenom, da se pripravi analiza po
podjetjih ter na kolegiju direktorja, kjer bomo dogovorili, da naši uradi pozovejo zavode, prav
tako z namenom priprave analize in ugotovitve dejanskega stanja.

Dejstvo pa je, da smo na podlagi ZUJF še vedno omejeni z zaposlovanjem v javnih podjetjih in
zavodih.
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. * - 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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Mateja Cekič, Jelka Vrečko

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):
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 116
Svetnik-ca: BREDA CEPE VIZJAK

Vsebina vprašanja/pobude:

Prosim za izpis številk, koliko denarja je v letošnjem letu Mestna občina Maribor namenila za stroške
preprojektiranja. Torej, za vsako zadevo, za vsako izdelavo novih projektov. S preprojektiranjem ne
samo da se pridobiva čas in tudi stane. Zanima me tudi, komu so bila sredstva namenjena? Do
prihodnje seje prosim, da mi g. direktor pripravi odgovor s številkami.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01300-119/2019
pristojnem za odgovor*: 1

Datum priprave 111.11.2019
odgovora:

Organ, ki je pripravil SRPI in UKPP
odgovor:

Lep pozdrav

Stroški nastali za namen preprojektiranja projekta.
1. MB Knjižnica na Rotovškem trgu - vrednost pogodbe: 580.000,00 brez DDV

707.600,00 z DDV (v letu 2019180.000,00 EUR OSTALO V 2020)
Izvajalec: Medprostor d.o.o, Ljubljana (arhitekturni natečaj)

2. Koroška z GI. trgom - preprojektiranje skladno s pogoji CPS = vrednost pogodbe
56.073,64 EUR MULTIPLAN (gI. trg) in 32.330,00 EUR arhitekt Bežan (Koroška cesta)

3. Nabrežje reke Drave - Lent - prenova (po novem Arhitekturnem natečaju) =
okvirna vrednost pogodbe projektiranja
173.000,64 EUR brez DDV izvajalec: ARREA d.o.o. (arhitekt Maruša Zorec)
predvideno v letu 2020

4. UKPP - Krožišče Kardeljeva - Streliška: Bo preprojektirano zaradi spremembe
dvopasovnega krožišča v enopasovno (pocenitev), ocena stroška preprojektiranja je
20.000 EUR.



· * - 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 torka, 13. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
SRP in UKPP

Teobald Pajnik ,
\ J l

Vili Eisenhut \. '\ i\
\ ;\ t-r-

~
Podpis

Direktor mestne uprave MOM
B r" ŽELEZNIK
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Zap. št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 117
Svetnik-ca: VLADIMIRA CO KOJA

Vsebina vprašanja/pobude:

Pred več ko letom in pol, natančneje na 33. seji MS MOM, z dne 22. 2. 2018, je bila na podlagi apela krajanov
in krajank, Uradu za komunalo, promet in prostor, podana pobuda, da se na cesti Malečnik - Nebova -
Ruperče zagotovi nujno potrebna javna razsvetljava, saj je ta odsek izjemno nevaren za pešce, kolesarje in
druge udeležence v prometu. Cesta je brez pločnikov, ni niti ene javne svetilke, tako da je dejansko hoja
pešcev na tej relaciji smrtno nevarna.
Pobuda je bila zavrnjena, saj so krajani takrat predlagali uporabo starih svetilk iz druge relacije (kjer se je ta
javna razsvetljava zamenjala z novo), vendar po pojasnilu odgovornih iz Urada za komunalo, promet in
prostor, zaradi zastarelosti in dotrajanosti to ni bilo možno realizirati.
Prometna obremenitev te ceste zaradi vseh udeležencev prometa na tej relaciji, ki jo mnogi udeleženci
uporabljajo kot bližnjico iz Maribora za SVdel Slovenije (Lenart, Benedikt in drugi kraji Pomurja - brez vinjete),
je nad povprečna in tudi prometne nesreče so pogoste, a na srečo do sedaj s telesnimi poškodbami in zvito
pločevino.
Za zagotovitev varnosti v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev, prenašam pobudo za postavitev javne
razsvetljave na omenjenem odseku te nadpovprečno prometno obremenjene ceste, lahko tudi etapno, če
finančnih sredstev ni mogoče zagotoviti.
Vprašanje: kdaj lahko krajani oziroma vsi udeleženci v prometu pričakujejo realizacijo te pobude in na kakšni
relaciji.
Vljudno prosim za pisni odgovor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019 - 91 1Datum priprave 129.10.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor
odgovor:
Cesta Malečnik - Nebova - Ruperče je v lasti države. Na njej je izvedena zgolj redka
orientacijska cestna razsvetljava. V Mestni občini Maribor pripravljamo strokovne podlage in
kriterije za osvetlitev manjkajočih odsekov cest v Mestnih četrteh in Krajevnih skupnostih. V
strokovnih podlagah bo proučen tudi ta ose k ceste. Prioriteta je predvsem osvetlitev cestnih
odsekov v naseljih.

. . . . .. * - Elektronsko posta z vprašaniem/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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil:
Damijan-'5EDEK

Č
Podpis VOd~ r' na, ki pripravlja odgovor

Vili~~~UT
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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 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14. 10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 118
Svetnik-ca: LIDIJA DIVJAK MIRNIK

Vsebina vprašanja/pobude:

V času volilne kampanje 2018 sem ogromno govorila o tem, da je potrebno v Mariboru narediti red in
mesto tudi počistiti.
V mestu sedaj vi delate red, bolj ali manj uspešno, rada bi vas pa spomnila, da bi bilo nujno mesto tudi
počistiti.
Svetniški LPR me namreč konstantno opozarjajo na to, da je mesto umazano - dobesedno.
Ker v Mariboru želimo biti znani po turizmu, ker si želimo, da bi se tuji obiskovalci v mestu dobro počutili,
vam dajem pobudo, da ustrezne službe mesto vsaj na 2 ali 3 mesece počistijo s stroji, da nas ne bo sram, ko
dobimo tuje goste.
Seveda pa mesto ni samo center, zato naj to vajo ponovijo tudi v ostalih MČ in KS.

Organ, ki je pripravil
odgovor:

1
Datum priprave 111.11.2019
odgovora:

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019-95
pristojnem za odgovor*:

Urad za komunalo, promet in prostor MOM

Spoštovani.
Zahvaljujemo se vam za vašo pobudo.
Za čistočo mesta skrbita podjetji Nigrad d.d. s strojnimi čiščenji (sesanje listja, pometanje
plevelov in mokra pranja javnih stopnic in podhodov) in Snaga d.o.o. (s poltovornimi vozili in
ročnimi čistilci). Za čistočo skrbimo skladno z letnim planom vzdrževanja čistoče in višino
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Ker je Trg Leona Štuklja kot največji prireditveni prostor v občini najbolj obremenjen s
prireditvami, je v planu še letos mokro pranje trga, na vseh ostalih površinah vzdržujemo
čistočo po planu.
Z namenom pridobitve informacije kaj si o čistoči mesta mislijo občani in turisti, bomo
strokovne službe MOM pripravile anketo, ki bo pripomogla k bolj ciljni porabi sredstev za
namen vzdrževanja čistoče.

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 torka, 5. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravila:
Anja Pavliči6
Svetovalec I P~

Podpis vodje org a, ki pripravlja odgovor:
Vili Eisenhut, uni . dipl. inž. el.

Vo' rada
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