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Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 160
Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprašanja/pobude:

ALI V MARIBORU ŽELIMO RAZVITI TURIZEM?
v Milanu je v tem mesecu potekal zelo pomemben mednarodni sejem turizma BIT (Borsa internazionale del
turismo), kjer iz Mestne občine Maribor in Zavoda za turizem ni sodeloval, nihče. Prav tako ni bilo niti enega
predstavnika iz Slovenije
Zastavljam vprašanje zakaj predstavniki MOM ter Zavoda za turizem niso sodelovali na tem uglednem
dogodku, ki ga je obiskalo več kot 40.000 ljudi?
Na sejmu so bile npr. prisotne Srbija, Črna gora, Hrvaška, Grčija, ZDA, Rusija in še drugih 62 držav, skupaj več
kot 1.100 razstavljavcev.
Borsa internazionale del turismo Milano 2020 je mednarodni turistični sejem, ki pritegne in združi vse, ki
delajo v turizmu z vsega sveta, pa tudi veliko število obiskovalcev, popotnikov in novinarjev. Sejem je v
organizaciji Fiera Milano - najpomembnejšega podjetja, ki organizira sejme in kongrese v Italiji in tudi enega
največjih sejmov na svetu - BITse odvija vsako leto v Milanu že od leta 1980. Torej že več kot 30 let, BIT
združuje managerje, strokovnjake s področja turizma in skrbno izbrane, ciljne kupce iz različnih geografskih
območij in proizvodnih sektorjev. Glede na močan potencial in obsežen obisk navedenega sejma bi morala
biti Mestna občina Maribor prisotna, v kolikor seveda želimo našo blagovno znamko graditi na razvitem,
mednarodno primerljivem turizmu.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 058/2020 I Datum priprave 19. 3. 2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Zavod za turizem Maribor - Pohorje
odgovor:

Spoštovani mag. Bernard Memon,

Zavod za turizem Maribor - Pohorje (v nadaljevanju ZTMP) se zaveda pomembnosti
italijanskega turizma za italijanski trg. Italijanski gostje pomenijo pomemben delež obiskovalcev
našega mesta in okolice. Po naših podatkih so tudi produkti, ki jih ponujamo - kultura,
gastronomija, zelena doživetja v naravi italijanskemu gostu pisana na kožo.

Sejma BIT Milano se nismo udeležili po tehtnem premisleku. Smiselno se nam zdi, da sredstva
za B2B nastope usmerimo na sejem TTG INCONTRI, ki bopotekal oktobra v Riminiju. Odločitev



Zaradi zgoraj naštetega in bistveno bolj ugodnega razmerja med investicijo in pričakovanim
izplenom, je sejem TTG boljša opcija.

--SejemTTG-Rimini se namreč-Kar ao6ro zoperstavlja upadu obiska važnih partnerjev - tako -
destinacij kot turističnih agencij in tour operaterjev. Termin sredi oktobra je tudi bolj posrečen za
sklepanje poslov za naslednje leto in ima bistveno več kvalitetnih poslovnih obiskovalcev, zaradi
česa je nastop na njem precej bolj smiseln.

Na italijanskem trgu smo tudi sicer stalno prisotni na B2C sejmih v SV Italiji (od koder prihaja
največ italijanskih gostov) z zastopstvom z našim promocijskim materialom in informatorstvom
preko podjetja lovely Trips in njegovega direktorja Gorazda Skrta, ki je vodil predstavništvo STO
v Italiji 10 let, bil pa je tudi direktor slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2015 v
Milanu. letos smo bili na ta način zastopani na sejmu Itinerando - Padova, 31. 1.- 2. 2.
(Medtem, ko sta sejma Liberamente Bologna 28. 2. -1. 3. in Fa' la cosa Giusta, Milano, 6.-8.
3. zaradi krize s korona virusom prestavljena). Tovrstne predstavitve nadaljujemo na sejmu
Tempo Libero, Bolzano v terminu 30. 4.- 3. 5. 2020.
V sklopu sodelovanja z Gorazdom Skrtom smo konec lanskega leta za naše partnerje pripravili
tudi predavanje na temo "Spremembe pri italijanskih gostih v zadnje četrt stoletja", kjer so bili
predstavljeni napotki, kako danes nagovarjati italijanskega gosta.

Doris Urbančič Windisch, mag. turizma
Direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje
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temelji na opažanju, da je sejem BIT v precejšnjem zatonu. V zadnjih letih ga zapuščajo
pomembne evropske destinacije kot so Francija, VB, Nizozemska, Avstrija, skandinavske
države in še mnogo drugih. letos se je tudi Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju
STO) odločila, da na tem dogodku ne bo nastopila in lokalne destinacije, tudi ZTMP, sledi
usmeritvam in ciljem STO.
Sejma BIT se vse manj udeležujejo tudi turistične agencije in tour operaterji. letos se veliko od
njih sploh ni zbralo na sejmišču, pač pa v hotelu Melia na dogodku, ki ga je organiziral Travel
Quotidiano (Travel Open Vilage Evolution).
Pomemben dejavnik je cena, ki jo zahtevajo organizatorji. V sklopu nastopa na skupni slovenski
stojnici bi bila ta še sprejemljiva - za samostojen nastop pa stroški narastejo v nebo.
Imeli pa smo na sejmu BIT zastopnika - Gorazda Skrta (lOVElY TRIPS), ki se je udeležil tako
osrednjega sejma, kot tudi dogodka Travel Village v hotelu Melia in se sestal s pomembnimi tam
prisotnimi deležniki. lani smo na podoben način prišli med drugim do poslovnih stikov z Banko
Sanpaolo, za katero letos v našem mestu organiziramo pomemben dogodek.

Zaposleni na ZTMP neprestano spremljamo turistične trende in obnašanje na turističnem
globalnem trgu ter v skladu s tem tudi sprejemamo odločitve, nenazadnje imamo dolgoletne
izkušnje, strokovno znanje in kompetence s tega področja. "

. * - 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:
Doris Urbančič Windisch

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Doris Urbančič Windisch, direktorica ZTMP
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
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_VpRASANJE ST. 162
JELKA KOLMANIC

Vsebina vprašanja/pobude:

MČ Studenci postavlja vprašanje, kdaj bo občina pristopila k problemu izgradnje nujno potrebne
večnamenske dvorane za potrebe MČ na parceli Erjavčeva 43 in odparceliran 18% občinski delež sosedne
parcele v naravi. Problem se rešuje že več let. Prosim za pisni ogovor. Hvala lepa.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

Organ, ki je pripravil
odgovor:

I

Datum priprave 16. 3. 2020
odgovora:

st. zadeve na organu, 029-42/2020-6
pristojnem za odgovor*:

Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MC in KS

V zvezi z izgradnjo večnamenske dvorane za potrebe MČ Studenci na Erjevčevi ulici 43 podaja
odgovor Služba za MČ in KS v delu, za katerega je pristojna.

Prvotna ideja za dograditev in obnovo obstoječega objekta na Erjavčevi ulici 43, nekdanje stavbe
KS Pohorski bataljon, se je opustila, ko se je pristopilo k ideji o gradnji doma ob Domu pod gorco,
Pridobila se je vsa potrebna dokumentacija in gradbeno dovoljenje, ki je po drugem podaljšanju
(zakonsko dopustno) poteklo. Projekt je bil zastavljen finančno preobsežno, zato je MOM od
tega projekta odstopila. Ker do realizacije pričetka gradnje ni prišlo, je Svet MČ Studenci
opozarjal naj se kljub temu pristopi k izgradnji doma.

Ker je MČ Studenci vseskozi pod pritiskom krajanov po pridobitvi večnamenske dvorane oz.
objekta, je sedanji Svet MČ ponovno izoblikoval idejo o prenovi obstoječega objekta na Erjavčevi
ulici 43, z dograditvijo dvorane.
Načrt prenove in dograditve dvorane je v preteklosti izrisala ga. Drozg, ki je bila tudi članica
sveta MČ. Pridobila je tudi informacije o ustreznih normativih za umestitev idejnega projekta v
obstoječo parcelo z vsemi pripadajočimi zakonsko predpisanimi namenskimi površinami.
Po proučitvi vseh možnosti, se je ugotovilo, da obstoječi parceli primanjkuje prostora za
parkirišča, za kar bi bilo nujno vključiti del zemljišča sosednje parcele.

28. 1. 2020 je MČ Studenci posredovala sklep Komisije za komunalo, promet in prostor MČ
Studenci, s katerim so Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d. o. o. zaprosile
za preveritev lastništva parcel ter podali pobudo za morebiten odkup ali menjavo zemljišč tistega
dela, kjer je lastnik fizična oseba.



Pristojna strokovna služba bo po pridobljenih odgovorih oz. aktivnostih s strani JPGSZ preučila
možnosti za prenovo objekta in dogradnjo večnamenske dvorane ter na osnovi tega preučila i

možnosti financiranja investicije .

. * - 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.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
-Ur:oš-BRODNJAK,-univ.-dipl.-prav.

Vodja sekretari ta

Vročiti:
SLUŽBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA,
ULICA HEROJA STANETA 1, 2000 Maribor
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
7<>", "'+ c:,,:.io "JI~ 1') ~I= IJl "JI~ P.JI()P.JI

Datum seje MS 20.2.2020
Zap. �t vprašania/aobude \,l~RASAN.JE SJ....:.163 -- -
Svetnik-ca: TJASA GOJKOVIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Zanima me, po katerih kriterijih Mestna občina Maribor izračunava proračunska sredstva, ki se dodeljujejo
mestnim četrtem in krajevnih skupnostim za nalogo vzdrževanja nekategoriziranih javnih poti, in ali Mestne
občine Maribor razpolaga s popisom omrežja teh nekategoriziranih javnih poti v mestnih četrteh in krajevnih
skupnostih.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

Organ, ki je pripravil
odgovor:

I

Datum priprave 16. 3. 2020
odgovora:

St. zadeve na organu, 029-42/2020-7
pristojnem za odgovor*:

Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MC in KS

V zvezi z nekategoriziranimi javnimi potmi podaja odgovor Služba za MČ in KS v delu, za
katerega je pristojna.

Proračunska sredstva, ki so namenjena MČ in KS na proračunski postavki Vzdrževanje javnih
poti - letno in zimsko se oblikujejo predvsem na prejetih predlogih MČ in KS. Svet MČ oz. KS
oblikuje prioritetne sezname na podlagi prejetih predlogov Komisije za komunalo, ki jo svet MČ
oz. KS ustanovi v vsaki MČ ali KS. Člani komisije so lahko člani sveta MČ oz. KS, lahko pa MČ
oz. KS vključi zunanje člane oz. krajane s svojega območja, kar je pravzaprav zaželjeno, saj se
na tak način krepi delo same MČ oz. KS, povezanost med krajani in tudi možnost sodelovanja
pri podaji predlogov za dobrobit vseh krajanov in tudi MČ oz. KS.
Posebej je potrebno poudariti, da MČ in KS, kljub temu, da se proračunska postavka imenuje
»Vzdrževanje javnih poti -letno in zimsko«, MČ in KS opravljajo le letno vzdrževanje javnih
poti.

Popis oz. seznam nekategoriziranih javnih poti na podlagi katerih MČ in KS opravljajo letno
vzdrževanje javnih poti, pripravlja Služba za GIS in obdelavo podatkov, ki sodi v Urad za
komunalo, promet in prostor .

. * - 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.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Uroš BRODNJAK, univ. dipl. prav.

Vodja :1~~iata----------------------------~~~~~-------------?J7-Ht~~----------------------~
Vročiti:

-Stl:JŽBA-ZA-E>EtOVANjE MES'fNE(3A~SVE-"fA-, -----
ULICA HEROJA STANETA 1, 2000 Maribor

Odgovor pripra~Vil-a:
Mirjana MIHIN,
Vodja službe: .

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
7~ ". . ~ AC' ~ r"'- " '.r" •• ,....••

IV ILo. '-' '-vr Ivrv rvrvrv

Datum seje MS 20. 2. 2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 164
Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprašanja/pobude:

MOM plačuje kazni zaradi nerealizirane Odločbe republiškega inšpektorja za okolja in prostor v zvezi z
izgradnjo zadrževalnika ob Radvanjskem potoku.
Zanima me, koliko tovrstnih kazni je občina že plača v zadnjih S-ih letih in zakaj ter ali je bil zaradi tega že
sprejet kak ukrep proti odgovornim osebam? Menim namreč, da je nedopustno, da se na tak način troši
sredstva občine, ki bila lahko bila porabljena za druge namene.

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

Datum priprave 15.3.2020
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Skupniodgovor:UKPP,UFP

Zadeva se je pričela s prijavo iz lokalne skupnosti MČ Radvanje, 17.7.2017, kateri je sledil, 25. 7.
2017 inšpekcijski pregled okoljskega inšpektorja iz IRSOP, Območna enota Maribor na lokaciji, kjer
se je ugotovila kršitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Zaradi tega je
zoper kršitelja MO Maribor, kot lastnika javnega kanalizacijskega omrežja, bil uveden inšpekcijski
postopek, kar je inšpektor, 3. 8. 2017 sporočil prijaviteiju MČ Radvanje.
Sledil je poziv inšpektorja na upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja v MO Maribor NIGRAD
d.d., da poda velikost prispevnega območja in velikost objekta zadrževalnika »čistilnega vala« na
tej lokaciji.
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja NIGRAD d.d., ki ima za upravljanje kanalizacijskega
omrežja z MO Maribor sklenjeno koncesijsko pogodbe, je podal velikost območja te javne
kanalizacije in sporočil, da je na tem območju 102.983 m2 utrjenih površin - cest in 104.541 m2
površin streh - ocenjeno iz katastra stavb. Podatka koliko teh streh se dejansko odvodnjava v
javno kanalizacijo ni bilo na razpolago - po ogledu konfiguracije terena je to večina. Inšpektor je
podal zahtevo za izgradnjo zadrževalnika čistilnega vala iz javnega kanalizacijskega omrežja »na
osnovi enačbe«:

151/s(ha x 15 minut x površina ločenega prispevnega območja (v ha)



ki definira količine prvega naliva padavinske odpadne vode 280,157 m3, posledično bi to naj bil
volumen zadrževalnika, ki bi ga morali zgraditi na parcelni št. 401/14 k.o. Zgornje Radvanje, ki je v
lasti MO Maribor in meri le 86 m2.
Takega objekta na lokaciji Radvanjskega trga, kjer je glede konfiguracije terena edino možno
gravitacijsko te padavinske vode ujeti ni možno zgraditi, saj je pozidan ves trg. Po navedbah
inšpektorja so na tej lokaciji v lasti MO Maribor naslednje parcelne številke:

parcelna št. 402/20 k.o. Zg. Radvanje v izmeri 928 m2 v delni lasti MO Maribor, pod trgom
se namreč nahaja podzemna garaža v etažni lastnini. Da bi lahko gradili »zadrževalnik ob
podzemni garaži«, menimo, da je tehnično sporno,

parcelna št.402/4 k.o. Zg. Radvanje v izmeri 3.680 m2 je asfaltirana cesta s parkirišči, kjer
so pod cestiščem in na parkiriščih po njimi, položeni vsi komunalni vodi za naselje - razvidno iz
grafičnih prilog območja Radvanjskega trga,

parcelna št. 402/22 k.o. Zg. Radvanje v izmeri 1767 m2, je prav tako asfaltirana cesta v
naselju Radvanjska vas, služi za povezovalne poti med stanovanjskimi objekti - vrstnimi hišami -
razvidno iz grafičnih prilog Radvanjskega trga.

Vse te površine cest je MO Maribor prevzela v javno dobro od investitorja gradnje Radvanjske
vasi, podjetja KONSTRUKTOR, ki je končal v stečaju. Zakaj se takrat niso upoštevali parametri
gradnje, ki bi onemogočali poplave meteornih voda na lokaciji Radvanjskega trga ni bilo
izpostavljeno pri tehničnem pregledu, ki ga je izvajala UE Maribor nam ni znano, sedaj pa MO
Maribor ves čas dobiva kazenske Odločbe za kanalizacijski sistem, ki ga ni gradila, je pa po
»prevzemu« zanj odgovorna po mnenju inšpektorja. Vsa pojasnila okoli težav da »ni ustreznega
prostora«, so brez predmetna za inšpekcijski organ, saj nam je posredoval na naše pritožbe
zavrnitve z razlago, da so - citiram: »v ATLASU OKOLJA in ZEMLJIŠKI KNJIGI pri vpogledu
omenjenih baz podatkov ugotovili, da ima zavezanka MO Maribor na tej lokaciji v 100 %-tni lasti
tri večje parcele (982m2, 3.680 m2 in 1.767 m2), ki se nahajajo pred parcelo št. 401/14 k.o. Zg.
Radvanje kjer se bi naj nahajal razbremenilnik« - konec citata. Te parcele so javne prometne
površine - ceste in podzemna garaža, opisane že predhodno!
Nikakor nismo mogli tega uskladiti - rezultati pa so že tri plačane kazni za neizveden zadrževalnik
čistilnega vala ( 10.000 EUR, 20.000 EUR in 10.000 EUR), napovedana je četrta kazen v višini
50.000 EUR, če do marca 2020 ne zgradimo zadrževalnika v velikosti vsaj 280 m3.
Ker je v Obrazložitvah inšpektorata navedeno - citiram: »posredovanje terminskega plana
izvedbe tehničnih ukrepov (izgradnja zadrževalnika ali katera koli druga rešitev za zadržanje
celotnega čistilnega vala iz območja Radvanja« - konec citata, smo v MO Maribor naročili in
pridobili »Študijo prevod nosti kanalizacijskega sistema Zgornje Radvanje - kanal Radvanjski trg«,
ki jo je izdelala Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v
Mariboru, dne 14.8.2018. Obvestili smo Inšpektorat o tej študiji, ki nam služi kot strokovna
podlaga za ukrepe, ki se lahko izvedejo - v smislu »katerekoli druge rešitve«, ki jo je Inšpektorat
navajal v svoji Obrazložitvi izdane Odločbe, kjer se pojasnila MO Maribor nenehno zavračajo -
izvaja pa se kaznovanje, napoved naslednjih kazni, zato se sprašujemo v MO Maribor kako
naprej, saj glede konfiguracije terena in pozidanosti prostora, ni veliko možnosti.
PO podatkih iz »Študije prevodnosti kanalizacijskega sistema Zgornje Radvanje-kanal Radvanjski
trg« v MO Maribor predlagamo zemljišče za zgraditev zadrževalnika čistilnega vala na parcelni
številki 403/7 k.o. Zgornje Radvanje v izmeri 942 m2, ki je v lasti MO Maribor in je na njem sedaj
parkirišče, pod njim pa ni komunalne infrastrukture. Za to lokacijo bomo pripravili projekt, ki bi
omogočil izvedbo v letu 2020. Za izvedbo v naslednjem letu pa je potreben čas, ki ga potrebujemo
za aktivnosti:

projektna naloga potreben čas je 1 mesec, je v izdelavi
projektna dokumentacija potreben čas 4 mesece
upravno dovoljenje potreben čas 2-3mesece
razpis za izbiro izvajalca del. potreben čas 2 meseca
gradnja potreben čas 3-4 mesece
pridobitev uporabnega dovoljenja potreben čas 1 mesec

Vse navedene aktivnosti pa ne moremo izvesti do marca 2020, kot je bil določen rok za izvršitev,
sicer nam grozi naslednja kazen v višini 50.000 EUR.
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Prav tako ugotavljamo, da država kasni z nadaljevanjem izgradnje državne ceste Zahodne
obvoznice z naslednjo fazo, Zahodna obvoznica - Jug, na potezi Lackova - Kardeljeva, kjer bi
morala biti po potrjenem projektu najprej zgrajena nova povečana struga Radvanjskega potoka,
kar bi omogočilo odvodnjavanje padavinskih voda iz tega območja Radvanja in posledično manj
padavinskih voda v javni kanalizaciji mešanega tipa. Ker ni moč zaznati, da bi Inšpekcijski organ
pozval pristojne organe ministrstva za infrastrukturo - DRSI, ki je investitor te gradnje, da tudi oni
realizirajo nadaljevanje izgradnje Zahodne obvoznice - Jug, ki kasni že več kot desetletje, medtem
pa so se zaradi vpliva klimatskih sprememb pričele dogajati poplave tega območja, še posebej po
izgradnji kraka Zahodne obvoznice, ki se je zaenkrat končala s krožiščem na Lackovi cesti.

Želimo si, da bi se ta problematika poplavljanja iz kanalizacijskega omrežja obravnavala iz vseh
vidikov, ne pa samo »kaznovalni ukrepi« za MO Maribor, ki nepotrebno obremenjujejo odhodke
proračuna. Zadeva je zelo zapletena, saj je UE, ki je državni organ, izdala gradbena dovoljenja in
izvajala tehnične preglede, sledil je prenos cest in dela Radvanjskega trga v javno dobro, pod
trgom pa je položena vsa komunalna infrastruktura in pri tem inšpekcija razlaga, da lahko na teh

---+-«,w-aeijah gradimo p .. . . .v � ��

V Mestni upravi sedaj izvajamo aktivnosti, da bomo lahko izvedli razbremenilnik, na lokaciji
-- -RadvanjskegaJl"ga,-kLbo-omogočal-razbremel"ljevanje-kanaliz:aGijskega-sistema-Zg~Ra€lvaAja-in

preprečeval poplave. Prav tako se pripravlja rešitev za odvodnjo padavinskih voda iz območja
parkirišča pod spodnjo postajo gondolske žičnice in dela Pohorske ulice do trgovine Jager, kar pa
je povezano z ureditvijo Radvanjskega potoka, ki smo jo opisali pri neizvedbi gradnje Zahodne
obvoznice-Jug, saj bo te padavinske vode potrebno ustrezno speljati v Radvanjski potok, ki mora
imeti ustrezno prepustnost - ta pa se bo izvedla, ko bo struga zgrajena pred gradnjo Zahodne
obvoznice-Jug, kar pa je državni projekt in smo vezani na izvedbo državne investicije .

. * - 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.

"" :.
Podpis vO'dje organa,

\ . GorazdŠkrab"'I7"~""
~~
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- Grafična priloga situacije infrastrukture na RaClvanj~em tr
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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. SEJE MS MOM
Datum seje MS 20.2.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 165
Svetnik-ca: STOJAN AUER

. -Vsebina-vprašanja/pobude:

Vsi vemo, da je projekt Koroške ceste in Glavnega trga v tako rekoč fazi realizacije. Vsi tudi vemo koliko časa smo govorili
o teh dveh projektih v tem pogledu, ko smo se prijavljali na evropska sredstva in ko smo pravzaprav izbrali in izbirali
med obstoječimi rešitvami na arhitekturnem natečaju. Danes imam vprašanje, vemo, da je za ta projekt seveda bilo
izdano gradbeno dovoljenje, vemo, da seveda mora obstajati neka projektna dokumentacija, da je ni tako enostavno
dobiti ob teh naših administrativnih ovirah, ampak vseeno - zanima me, ali je na Koroški cesti pa tudi na Glavnem trgu
vendarle prišlo do neke spremembe pri projektu. Če je prišlo, do kakšnih sprememb je prišlo, kdo je za adaptacijo,
sanacijo ali izgradnjo odgovorna oseba, jaz vem, da je to tisti, ki to podpisuje, g. Aleš Klinc iz Urada za komunalo in
prostor, kot nek pooblaščenec, ampak on pravzaprav ne more biti odgovorna oseba. Koliko bo ta projekt odstopalod
končnega videza na izbranem arhitekturnem natečaju, če sploh bo?

6.3.2020

Gradbena dela na projektu UREDITEV KOROŠKE CESTEZ GLAVNIM TRGOM se izvajajo skladno z izdelano
projektno dokumentacijo:
• projektne dokumentacije PZI za ureditev komunalnih vodov, projekt št. 1489 LlNEAL d.o.o.;
• projektne dokumentacije PZI za Ureditev območja Glavenga trga; Multiplan Arhitekti d.o.o.; projekt št. 166-18,

Multiplan Arhitekti d.o.o., odgovorni arhitekt Aleš ŽNIDARŠiČ

• projektne dokumentacije PZI za Ureditev območja koroke ceste projekt št. 165-18 MX-SI Architects; projekt št.
165-18,), Jaka in Boris BEŽAN

Za izvedbo gradbenih del gradbeno dovoljenje ni izdano. Vsa dela se izvajajo skladno z 18.členom Zakona o cestah
(Z-CES-l), kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.
Gradbeno dovoljenje je izdano izključno za izgradnjo vodnega motiva/fontane (št.GD: 351-1020/2018-17, z dne
2.10.2018).
Končna arhitekturna podoba bo tako v celoti izvedena na podlagi arhitekturnega natečaja in skladno z izdelano
projektno dokumentacijo. Za projektantski nadzor v času gradnje vseskozi skrbita odgovorna arhitekta g.Aleš
ŽNIDARŠiČ, ter g.Jaka BEŽAN.
Skrbnik projekta in pogodbe z izvajalci del na strani MOM, pa je Aleš KLINC.

Odgovor pripravil:
Aleš KU Ne, univ.dipl.inž.prom.

11. marca 2020, v fizični obliki.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vsebina vprašanja/pobude:

Moje vprašanje pa je, ali so v teku kakšni načrti/priprave za pripravo oziroma sprejem občinskega
stanovanjskega programa. Imamo nacionalni stanovanjski program, veliko občin pa se je odločilo, da svoje
prioritete in načrte zapiše tudi v občinskem stanovanjskem programu. Glede na velikost mesta in
pomembnost tematike, predvsem pa potreb po reševanju stanovanjskega problema - predvsem ranljivih
skupin kot so mladi in mlade družine, starejši in drugi, menim, da bi bilo smiselno, da Mestna občina Maribor
skupaj z vsem akterji in zainteresirano javnostjo pristopi k pripravi in sprejetju Občinskega stanovanjskega
programa. Hvala.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, I Datum priprave 125. 5. 2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

Odgovor žueana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA, na 12. seli MS
Kar se tiče stanovanj, je območje Dvorakove, ki je bilo prej v prodaji, namenjeno izgraditvi stanovanj za
mlade. Včeraj je šla ta direktiva ven in mislim, da bomo nekje v pol leta prišli do enega projekta in da
bomo ponosni na to, da imamo končno namenska stanovanja. Smo še vedno na istem programu želja .

..
. * - 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
'"" . ..,...
LJdlU ;:'I:;;JI:;; IVlv -ZU. L. LULU

Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 170
Svetnik-ca~-· - ----- -l"A-r-JANA-FRANGE.l ---------

Vsebina vprašanja/pobude:
Na račun omrežnini za javne komunalne storitve se v proračun Mestne občine Maribor nateče precej denarja,
ki mora biti porabljen izključno za obnovo in širjenje kanalizacijskega omrežja. Zanima me, koliko sredstev je
bilo v ta namen zbranih v zadnjih 3 letih ter koliko kanalizacijskega omrežja se je v istem času obnovilo
oziroma širilo in v kakšni vrednosti.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-129
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

I
Datum priprave I 03.03.2020
odcovora:

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 2017 1,283.365,83 EUR
- leto 2018 2,269.150,93 EUR
- leto 2019 2,280.710,56 EUR

Okoljska dajatev zaradi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Nigrad):
- leto 2017 511.853,53 EUR
- leto 2018 522.019,79 EUR
- leto 2019 499.897,26 EUR

Prikaz vlaganj v obnovo/izgradnjo kanalizacijskega omrežja po letih:
- leto 2017 1.104.171,47 EUR
- loto 2018 895.534,76 EUR
- leto 2019 380.918,64 EUR

Omrežnina je postavka, ki jo plačuje občan na položnici komunalnih podjetij (Nigrad) in ni
prihodek občine. Občina od dela omrežnine prejme najemnino za uporabo infrastrukture za
izvajanje GJS, ki je namenski prihodek proračuna in se v skladu z 43. členom ZJF lahko porabi
za gradnjo, nakup in vzdrževanje kateregakoli stvarnega premoženja občine.



· * - 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:
Boštjan ~TUHEC

~~

i pripravlja odgovor:
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

MATEJZMAVC

20. 2. 2020
VgRASANJE-S+.-169- --

Vsebina vprašanja/pobude:

Podajam svetniško vprašanje vezano tudi da današnjo obravnavo elaborata cene ravnanja z odpadki.
Mestna občina Maribor je leta 2017 pridobiva 2,9 milijona evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje
pilotnega projekta »Urban Soil 4 food«. Predstavljeno nam je bilo, da se bo z obratom biološke obdelave
mešanih komunalnih odpadkov po pridobitvi evropskih sredstev cena bioloških odpadkov znižala. Snaga je
objavila v letu 2019 tudi razpis pod številko JN 06-19-2 za Dobavo in namestitev naprave za predelavo
biološko razgradljivih odpadkov v okviru projekta Urban Soil 4 Food. Prosim, če podate poročilo o projektu
navsezadnje je o tem projektu odločal mestni svet. Kdo so bili vse partnerji projekta, kakšen je zaključek,
kako in bodo Evropska sredstva vplivala na nižjo ceno bioloških odpadkov.

Datum priprave 3.3.2020
od ovora:

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna

Projekt Urban Soil 4 Food je projekt, ki je trenutno še v teku, saj je trajanje projekta omejeno
od 1.12.2017 do 30.11.2020. Projekt je v celoti vreden 3.747.650,00 EUR, pri čemer je s strani
evropskega programa Urban Innovative Actions (ERDF) sofinancirano 2.998.120,00 EUR.
Delež sredstev Mestne občine Maribor znaša pri 384.175,00 EUR (sofinancirano 307.340,00
EUR). Od navedenih sredstev je bilo do tega trenutka za izvajanje projekt nakaznih skupaj za
vse partnerje 1.499.060,00 EUR (maj 2018), kar je bilo skladno s partnerskimi določili projekta
tudi prenakazano partnerjem v dogovorjenih zneskih. Partnerstvo je sestavljeno iz Mestne
občine Maribor, kot vodilnega partnerja, in 7 projektnih partnerjev - Zavod za inovativnost in
podjetništvo, E-Zavod, Snaga d.o.o., Društvo Aktiviraj.se, Deltaplan d.o.o., Zavod za
gradbeništvo Slovenije in Inštituta Wcycle Maribor.

Kot navedeno je projekt še v teku in pri projektnem partnerju Snaga d. o. o. pa se na podlagi
javnega razpisa pripravlja izgradnja pilotne naprave v skladu s prijavnico projekta. Ta naprava
bi proizvajala urbano zemljino za uporabo v mestu. Vsi projektni partnerji sodelujejo in delajo
na doseganju ciljev, zastavljenih v projektni prijavnici, pa tudi na promociji projekta in Maribora
kot mesta, pripravljajo pa tudi deseminacijo projekta.



podatkih o delovanju naprave mogoče izvesti projekcijo izgradnje večje naprave, ki bi pokrivala
bistveno večji del obeh v Mariboru ustvarjenih snovnih tokov (zemljine iz gradbeništva in
biološkega odpada), saj v projektu zajemamo manjše količine obeh snovnih snovnih tokov (5
%) .
. * - 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.

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

12. SEJA MS MOM
20. 2. 2020
VPRASANJE ST. 173

Vsebina vprašanja/pobude:
Vprašanje za vas, g. župan. Vprašujem vas, zakaj niste Domu Danice Vogrinec podelili tri delavce preko javnih
del, katere so zahtevali. Jaz sem se dobil z g. Slavičem, pa vas sprašujem, kakšno priznanje je to? To je
priznanje za leto 2018 - 2020 za najboljši evropski dom za ostarele. In mislim da se takšnemu domu ne bi
smelo odreči javnih delavcev, kateri vas stanejo samo 30% bruto plače, 70% pa financira država. Če vemo, da
en javni delavec stane 1000 evrov, se pravi za tri delavce vas stane 900 evrov na mesec. Vem, da ste takrat
omenili, da je Dom Danice Vogrinec v državni lasti, kar je res. Ampak na koncu koncev tudi v tem domu
prebivajo starostniki iz Mestne občine Maribor in te javne delavce res izjemno potrebujejo. Mislim, da ne bi
smeli razlikovati starostnikov v Domu pod Gorea, ki je sicer res v občinski lasti, njim ste podelili subvencijo
oziroma zahtevane javne delavce, Domu Danice Vogrinec pa niste. Kajti vsi ti starostniki, kot sem že prej
omenil, so občani in občanke Mestne občine Maribor in gospod Slavič mi je tudi povedal, da Danice, tako kot
vsako leto, je verjetno letos ne bodo delali, tega velikega koncerta, ker so razočarani nad Mestno občino
Maribor. Jaz vas še enkrat prosim tukaj, da se ta stvar uredi, ker 900 evrov za tri javne uslužbence pri vašem
proračunu 156 mio je res kaplja v morje, da ne rečem še kakšno pomanjševalnico.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave 122. 5. 2020
pristojnem za odgovor*: odcovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:
Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA, na 12. seji MS

Kar se tiče Doma Danice Vogrinec, noben nobenega ni želel ovirati, mi smo vse formalnosti, ki so jih oni
potrebovali podpisovali, sredstva so omejena in tudi kar se tiče te nagrade, vemo da je bil edini prijavljen.
Kar se pa tiče organiziranja prireditev, mislim, da je primarna dejavnost to, da se stanovalci tam dobro
počutijo, mislim, da je prav, da se ekipa ukvarja s tem, zato najprej nujne stvari, potem pa koncerti, ker
imamo zato druge zavode, ki lahko to organizirajo. Ni pa bilo nobene slabe volje, slučajno je tako izpadlo,
bomo pa najprej seveda poskrbeli, če se da za tiste, ki jih moramo sami financirati. Država pa nam že
vzame 25 mio evrov, pa naj oni zagotovijo delavce v svoji ustanovi, ker so to tudi njihovi meščani, tako
kot so naši državljani .

..
. * - 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.

dpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

eAAJL


