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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zan c:t e.:.i.:. I\JI~ 11 ~I= lA I\JI~ I\JI()I\JI

Datum seje MS 20.1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 147
Svetnik-ca: IGOR JURISIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Mestni svet je v letu 2019 sprejel spremenjen režim parkiranja s podaljšanjem plačljivega parkiranja v mestu.
Na tem mestu postavljam vprašanje, kakšen je finančni učinek tako za mestni proračun, kot tudi za podjetja,
ki delujejo v bližini plačljivih parkirišč.
Odgovor mi prosim podajte v spodnji tabeli vsak mesec posebej, da lahko jaz in ostali svetniki lažje sprejmemo
ali pa na osnovi rezultatov spremenimo odločitev. Za odgovor glede prometa gospodarskih subjektov v bližini
plačljivih parkirišč in v Europarku prosim pisno zaprosite lokale in upoštevate tiste, ki se bodo pozitivno
odzvali.

Januar Januar Februar Februar Marec Marec April April Štirimesečni
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 rezultat

Zbrana 116.109 98.158
parkirnina EUR z EUR z

DDV DDV
Zbrana 14.966 9.006
parkirnina transakcij transakcij
16h-19h
Mesečni
promet
gostinskih
lokalov
Mesečni
promet
trgovin
Promet v
gostinskih
lokalih v
Europarku
od 16 do
19h
Promet
trgovin v
Europarku



Datum priprave 6. 2. 2020
od ovora:

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

Na Sektorju za komunalo in promet lahko v zvezi navedene pobude zagotovimo zgolj podatke o
parkirninah. Te podatke vam lahko mesečno posredujemo na vaš e-naslov. Posredovani bodo
v zgoraj zapisani obliki in sicer: koliko denarja sumarno je bilo na parkirnih avtomatih vplačanih
v enem mesecu in koliko vplačil je (transakcij) je bilo izvedenih v določenih urah.

razpolagamo, niti nimamo pravne osnove za njihovo pridobivanje. V kolikor jih bomo kljub temu
pridobili, vam jih bomo posredovali.

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

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

Od90Vo~g{;)ri~--a:Danijel;l Z AK

Višiit I I
~BCII

~ (f U v KOSI . di I k di l.i v � v tros . , univ. tpt. on., Ip .inz.prorn., mz. sr.
Vo ja sektorja
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

20. 1.2020
VPRASANJE ST. 148
MAG. BRANISLAV RAJIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Fontana v Radvanju ne deluje že vrsto let. Na pobudo MČ Radvanje, da se fontano primerno obnovi in
vzpostavi njeno delovanje je MOM lani spomladi pričela z zbiranjem ponudb za sanacijo fontane. Kljub
večkratnemu iskanju informacij kdaj bo fontana obnovljena nisem prejel nobenega konkretnega odgovora.
Po 10 mesecih se zdi, da ni niti izbranega izvajalca.
Moje vprašanje je kdaj bo izbran izvajalec del za obnovo fontane v MČ Radvanje, katerega MOM izbira od
meseca maja 2019? Ali se predvideva izvedba obnove fontane v letu 2020?
Od ovor iz olni or an, ki ri ravlia od ovor:

Datum priprave 04.02.2020
od ovora:

St. zadeve na organu, 01003-1/2019-119
ristoinem za od ovor*:

Organ, ki je pripravil
od ovor:

Sektor za komunalo in promet Mestne občine Maribor

Spoštovani.
Zainteresiranemu izvajalcu smo povpraševanje poslali 30.8.2019. Zaradi spreminjajočih
se ocenjenih vrednosti (v obdobju od julija 2018) je Sektor za komunalo in promet MOM
skladno z Zakonom o javnem naročanju k oddaji ponudb pozval več izvajalcev, ki so
oddali neprimerljive ponudbe.
Mestna občina Maribor bo v letu 2020 ponovno preučila postopek izbire

najugodnejšega izvajalca in zagotovila delovanje fontane predvidoma do poletnih
mesecev .

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

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

Odgovor pripravila:
Anja Pavliči6
Svetovalec I '~.{..-

_/ ~,
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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"" •.• č,t .,oio I\A~ ~ ~ CC 11\ I\.J\C 1\J\r\1\.A...., ..
Datum seje MS 20. 1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 149
Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

Moje vprašanje se nanaša na ukinitev Dijaškega doma Maribor (DOM), ravnateljica Ksenija Jaušovec.
V naši listi, dajemo podporo pri ohranitvi še ene institucije v Mariboru, ki jo želijo »strokovnjaki« iz Ministrstva
za šolstvo zelo na hitro ukiniti.
V naši listi, Listi Melite Petelin smo mnenja, da gre za ukinitev iz političnih razlogov, saj so številke iz naslova
poslovanja DOM vse prej kot negativne.
Menim, da bi lahko MOM tej instituciji pomagala, saj smo tukaj kot predstavniki občanov in suvereni člani
Mestnega sveta. Prav tako ima MOM v svetu doma DOM svojega predstavnika, zato mora tudi MOM narediti
vse, kar je v njeni moči (poprositi ministra, ki je član SO), da ponovno prouči mnenje direktorata.
Zadeva je res urgentna, saj v drugi polovici januarja 2020 Ministrstvo objavlja razpis za sprejem dijakov v
dijaške domove, zato je potrebno pritisniti na vse naslove, ki jih poznamo.
Kakor pa sem seznanjena je v petek ravnateljica že prejela informacijo o dokončni ukinitvi Dijaškega doma
Maribor.

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

Datum priprave 129.1.2020
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UVIZSR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v katerega pristojnosti so dijaški domovi, je
15.1.2020 povabilo predstavnike Mestne občine Maribor na sestanek v zvezi s problematiko
Dijaškega doma Maribor v povezavi s Centrom za sluh in govor Maribor. Na sestanku so nam
prestavili namero o pripojitvi Dijaškega doma Centru za sluh in govor.
Ministrstvo smo opozorili na:

- Dejavnosti obeh zavodov sta povsem različni.
- Center za sluh in govor Maribor se sooča s resno prostorsko problematiko, ki jo

ministrstvo želi rešiti s prostori Dijaškega doma (CSG že sedaj gostuje v prostorih
osrednjega dela doma), vendar obstoječe stanje doma, prostorska razporeditev, stati ka
zgradbe postavlja pod vprašaj racionalnost obnove in preureditve stavbe.

- Mrežo dijaških domov v Mariboru je potrebno obravnavati celovito.
- Posebna pozornost je potrebna do zaposlenih v Dijaškem domu.

Predstavniki ministrstva so zaključili, da bosta oba zavoda, Dijaški dom Maribor in Center za
sluh in govor, pripravila elaborat, na osnovi katerega bo sprejeta odločitev o nadaljnjih
postopkih.



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

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

Odgovor pripravil-a:
Brigita GAJZER PLlBERŠEK

vlja odgovor:
ŠEK

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

20.1.2020
VPRASANJE ST. 150
MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprašanja/pobude:

Dopolnitev vprašanja z zadnje seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
Vprašanje št. 135 - 10. seja MS
ŽiVO MESTNO JEDRODA, VENDAR BREZRAZGRAJANJAIN VANDALlZMA
Na podlagi 1. odstavka 15. člena Ustave Republike Slovenije, je potrebno zaščititi pravice stanovalcev do
reda in miru v nočnem času, do varnosti, do čistega okolja in zaščite privatne lastnine, saj te ne predstavljajo
zgolj individualnih pravic, temveč občo (javno) korist. Prav tako Ustava v drugem odstavku 74. člena nalaga,
da mora biti (sicer svobodna) gospodarska pobuda omejena z javno koristjo. Ta je v mnenjih Komisije
ustrezno zajeta in jo je dolžan pristojni urad Mestne občine Maribor, na temelju ustavnih določb in
ohranjanja ravnovesja med interesi v centru mesta, dosledno upoštevati.
Zastavljam vprašanje, kako dolgo in zakaj se bosta še tolerirala razgrajanje in vandalizem v nočnih urah v

najožjem in najstarejšem mestnem jedru (predvsem Lent, Glavni trg in Koroška cesta), ki bi moral biti
namenjen umirjenim in za to kulturno-zgodovinsko okolje primernim prireditvam?"

ŽiVO MESTNO JEDRO DA, VENDAR BREZ RAZGRAJANJA IN VANDALlZMA
Vprašanje na zadnji minuli seji Mestnega sveta MOM se ni nanašalo na odpiraine čase lokalov, ki so
osrednja vsebina odgovora pristojnih služb, na moje zastavljeno svetniško vprašanje, zato dajem nadaljnje
pojasnilo;
- vprašanje se nanaša na nočno razgrajanje in vandalizem po ulicah in trgih mariborskega mestnega
središča, ki je tako s kazensko zakonodajo RS kot tudi z ustavnimi določbami RS prepovedano ne glede na
klasifikacijo območja (ki sicer mora biti usklajena tudi z interesi lokalnega prebivalstva).
- Pravica do nočnega reda in miru namreč sodi med neodtujljive človekove pravice tudi po mednarodnih
standardih. Za njuno zagotavljanje pa so odgovorne lokalne skupnosti in policija, občani pa le, če sami
sodijo med kršitelje! Te temeljne pravice pa ne smejo biti omejene s parcialnimi gospodarskimi interesi.
Prosim pristojne za odgovor, kakšne ukrepe bodo zavzeli, da se nočno razgrajanje in vandalizem preneha?
V kolikor so ukrepi MOM zastavljeni po fazah prosim, da pristojni predstavijo časovnico ter navedejo vse
involvirane službe, ki bodo skrbele za to, da se cilj doseže. Prav tako prosim za navedbo normativnih aktov,
ki so ali bodo v pripravi na MOM in so naravnani v odpravo ali odpravljanje navedenih kršitev nočnega reda
in miru v MOM.
Vprašanje bom dodatno utemeljil z VIDEO vsebino na 11. redni seji Mestnega sveta MOM.
Priloga: video vsebina

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):



J.
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: 01100-170/2019-30
Datum: 27.1.2020

*01100-170/2019-30*

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

3.2.2020

Vsebina vprašanja/pobude:

Spoštovani župan, sprašujem Vas: nedavno smo drastično povečali ceno odvoza smeti za gospodinjstva, ta
predlog sem tudi sam podprl. Sedaj pa spet podražitev za eno tretjino, saj bodo smeti odvažali na tri tedne,
ne pa na 14 dni, tako kot do sedaj. Mali se mi zdi ravnanje vodstva Snage nesramno in predrzno, saj za 27 oz.
25€/mesec je treba kaj več narediti kot enkrat mesečno odpeljati malo smeti. V medijih se že govori, da se
pripravlja nov val podražitev komunalnih storitev. lahko biti menedžer takega podjetja, da z dvigovanjem cen
opravičuješ (slabo) poslovanje. Prosim za pisni odgovor.

Snaga d. o. o.

Spoštovani gospod Celcer,

vaše svetniško vprašanje je zelo podobno svetniškemu vprašanju vaše kolegice Ljubice Jančič,
zato vama obema podajamo enak odgovor.

V letu 2020 je prišlo do sprememb v načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor. Način izvajanja javne službe smo namreč morali
prilagoditi zahtevam Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), ki od izvajalca javne službe terja odvoz odpadne
embalaže neposredno od gospodinjstev, torej izpred vrat posameznega gospodinjstva. To pa
pomeni, da se iz ekoloških otokov v individualnih naseljih, kjer smo odpadno embalažo zbirali
do konca leta 2019, umikajo zabojniki za odpadno embalažo. V centru mesta in v
večstanovanjskih objektih zbiranje odpadne embalaže ostaja nespremenjeno, torej urejeno po
sistemu iz leta 2019. V centru mesta in v večstanovanjskih stavbah ostajajo nespremenjene tudi
frekvence odvozov mešanih komunalnih odpadkov - odpadke odvažamo tedensko. Ni odveč
poudariti, da je Maribor ena zadnjih občin v Sloveniji, kjer se tako pozno prilagajamo zahtevam
omenjene Uredbe, saj so v večini slovenskih občin nove zahteve implementira li že julija lani.

Gospodinjstva v individualnih hišah odpadno embalažo od leta 2020 zbirajo v rumenih vrečah.
To omeni, da 'ih naše smetarske eki e obišče'o večkrat kot v letih o re', ko smo od



gospodinjstev odvažali mešane komunalne odpadke in biološke odpadke. Embalaža je tako po
statističnih podatkih kot tudi v praksi najhitreje nastajajoč odpadek v gospodinjstvih. POvolumnu
pa tudi najbolj obsežen odpadek, zato smo se tudi pri ureditvi pogostosti odvozov zgledovali po
drugih mestnih občinah v Sloveniji, upoštevali pa smo tudi lokalne specifičnosti Maribora.
Pozitivne izkušnje s 3-tedenskim odvozom mešanih komunalnih odpadkov in 2-tedenskim
odvozom odpadne embalaže od gospodinjstev smo pridobili tudi skozi sedemletno obdobje v
pilotnem projektu, ki smo ga izvedli v Radvanju. Glede na navedeno, kot tudi iz ekonomskega
vidika je bilo edino smiselno, odpadno embalažo odvažati na 2 tedna, mešane komunalne
odpadke, pa razporediti v 3-tedenski odvoz, kar pa je seveda še vedno več od zakonsko
predpisanega minimuma.

Če pogledamo zgolj številke. V letu 2019 smo neposredno iz gospodinjstev odvažali mešane
komunalne in biološke odpadke. Posamezno gospodinjstvo smo tako z namenom praznjenja
posode za mešane komunalne odpadke obiskali 26-krat in to isto gospodinjstvo smo obiskali še
43-krat in iznraznif za biološka .. Tn pomeni, da smo bili vJetu 2019 bilLp.uri·-+- ----j

posamezni individualni hiši v Mariboru 69-krat.

V letu 2020 smo v individualnih hišah uvedli zbiranje odpadne embalaže od vrat. Posamezno
gospodinjstvo bomo v ta namen obiskali 26-krat in odpeljali rumene vreče. Pri posameznem
gospodinjstvu se bomo ustavili 43-krat in izpraznili posodo za biološke odpadke. Prav tako pa
bomo gospodinjstvo obiskali še 17-krat v letu in izpraznili posodo za mešane komunalne
odpadke. To pomeni, da bomo v letu 2020 pri posamezni individualni hiši 86-krat.

Na podlagi navedenega ne moremo govoriti o krčenju obsega naših storitev. Pravzaprav gre za
dvig standarda, ki je posledica implementacije zahtev omenjene državne Uredbe, le odvoz
posamezne vrste odpadka je razporejen optimalno. V preteklih letih so se naši uporabniki
najpogosteje obračali na nas z željo po zmanjševanju volumna posode za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov, češ, da jih praktično ne proizvajajo več in da zgledno ločujejo. Praksa
kaže, da občani ločujejo še bolje tiste odpadke, ki jih ločeno zbrane oddajajo izvajalcu javne
službe neposredno iz gospodinjstev .

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

Odgovor pripravil-a:
Strokovne službe družbe Snaga d. o. o.

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
-". v . � Ol"' ~ •....~ .••....
L..ClI-'. ;:n. ;:)I:OJI:O IVlv . ':)CVf"\ IVI':) IVIVIVI

Datum seje MS 20. 1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 151
Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprašanja/pobude:
Spoštovani župan, sprašujem Vas: nedavno smo drastično povečali ceno odvoza smeti za gospodinjstva, ta
predlog sem tudi sam podprl. Sedaj pa spet podražitev za eno tretjino, saj bodo smeti odvažali na tri tedne,
ne pa na 14 dni, tako kot do sedaj. Mali se mi zdi ravnanje vodstva Snage nesramno in predrzno, saj za 27
oz. 2S€jmesec je treba kaj več narediti kot enkrat mesečno odpeljati malo smeti. V medijih se že govori, da
se pripravlja nov val podražitev komunalnih storitev. Lahko biti menedžer takega podjetja, da z
dvigovanjem cen opravičuješ (slabo) poslovanje. Prosim za pisni odgovor.

St. zadeve na organu, 01003-1/2019 4.02.2020
ristoinern za od ovor*:

Organ, ki je pripravil UKPP
od avar:
Ravnanje z odpadki postaja iz leta v leto bolj zahtevno. V prvi vrsti je potrebno slediti zakonodaji, ki na
tem področju nikakor ne počiva, nadalje pa je potrebno organizirati gospodarsko javno službo tako, da je
v prvi vrsti učinkovita in da ne povzroča previsoke stroške. Stroški se seveda naprej odražajo na ceni, ki
jih pokrivajo gospodinjstva. Odločitev o spremembi intervala odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz
dvotedenskega na tritedenski pa je ravno v racionalizaciji odvoza. Nova državna uredba o ravnanju z
odpadki namreč zaostruje ločevanje odpadkov na izvoru in k dosedanjim potrebam po ločevanju dodaja
embalaže. V praksi to pomeni potrebo po vsaj enem dodatnem odvozu. Ker pa v zadnjem času
beležimo največji porast ravno na področju embalaže, je bila logična posledica uvedba dveh mesečnih
terminov praznjenja embalaže. Ob ustreznem ločevanju odpadkov na izvoru ostaja v celotni strukturi
mešanih komunalnih odpadkov pravzaprav najmanj.
Naš izvajalec gospodarske javne službe Snaga d.o.o. pa je že od leta 2012 na območju Radvanja in
dela Peker poskusno odvažal embalažo neposredno iz gospodinjstev in pri tem beležil upad stalen
mešanih komunalnih odpadkov. Sčasoma je Snaga tudi na tem območju mešane komunalne odpadke
pričela odvažati na tri tedne. Govorimo lahko o primeru dobre prakse, ki jo sedaj s tem ukrepom
prenašamo na preostale dele mesta. Izjeme so še zmeraj večstanovanjski objekti, kjer pa zbiranje
embalaže ostala kot doslei .
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

MATIC MATJASIČ
VPRASANJE-ST. 152

Vsebina vprašanja/pobude:

Moje vprašanje je, ali se v Mariboru v kratkem načrtuje kakšna nova športna površina oz. konkretno
»pumptrack«. Gre za asfaltno progo, ki se uporablja za različne športa in je dostopna široki skupini
občanov, strošek izgradnje pa je v primerjavi z drugimi športnimi površinami zanemarljiv. Z pumptracki nas
prehitevajo številne občine, tudi v naši okolici in menim, da je skrajni čas, da tudi Maribor kot drugo
največje mesto dobi takšno športno površino. Resda imamo že en majhen bolj pilotni poligon pod
Pohorjem, vendar je ta res zanemarljiv in glede na enostavnost in stroškovno nezahtevno investicijo
menim, da je smiselno umeščanje takšnih športnih površin v naše mesto. Sam že imam nekaj predlogov
lokacij, smiselno je tudi načrtovanje takšnih površin v ring okoli Drave, projekt, ki nas čakav naslednjih letih.

Odgovor (izpolni organ, ki ~iQravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 029-426/2020 -1 I Datum priprave 15.2.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za šport
odgovor:

V sklopu proračunske postavke 105010 - izgradnja urbanih športnih površin v letu 2020 ni
predvidenih sredstev za izgradnjo novih športnih površin. Urad za šport podpira pobudo za
ureditev novih športnih površin - »pumnptrack« .

- v .. -

Od~ovor ~Rravil-a:
Bre~p~t7~ovnik

Podpis vodje organa, ki·pr"
Darko Za ·V

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

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

Priloga:
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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 11. SEJA MS MOM
Datum seje MS 20. 1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 153
Svetnik-ca: TATJANA FRANGEŽ

Vsebina vprašanja/pobude:

Konec junija 2019 je pogorel zasebni Waldorfski vrtec na Studencih. Lastnica stavbe, v kateri je deloval vrtec,
je Mestna občina Maribor. Po poročanju medijev je bilo škode za okoli 400.000 evrov. Zanima me, kako je
zdaj z obnovo stavbe. Mediji so poročali, da je MOM dala preveriti statiko stavbe na gradbeni inštitut ZRMK
in da se bo občina na osnovi rezultatov meritev odločala o morebitni obnovi stavbe.
Govori se namreč, da Mestna občina Maribor načrtuje gradnjo nove stavbe za potrebe zasebnega vrtca.
Zanima me, ali je v govoricah kaj resnice.
Rada bi tudi spomnila, da mest v javnih vrtcih primanjkuje, da sem na to MOM v enem od svetniških pobud
opozorila. Odgovor MOM je bil, da se situacije zaveda in da bo ustrezno ukrepala. Zaradi pomanjkanja
prostorov so v šolskem letu 2019/2020 vrtčevske oddelke uvedli v treh osnovnih šolah (Borci za severno mejo,
Leona Štuklja in Dom Antona Skale). Novih ureditev javnih vrtcev ni na vidiku.
Močno upam, da zavedanje in ukrepanje MOM ne pomenita javno financiranje gradnje zasebnega vrtca - ob
kroničnem pomanjkanju prostora v javnih vrtcih je to najmanj neokusno. Sprašujem pa se, če je sploh
zakonito.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovori:
Št. zadeve na organu, 01003-15/2019-1\'\ 1 Datum priprave 17. 2. 2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za gospodarske dejavnosti
odgovor:

V škod nem dogodku dne 29. 6. 2019, na objektu z naslovom Valvasorjeva ulica 94, je bila škoda
s strani Zavarovalnice Sava ocenjena na 233.014,27 EUR. Mestna občina Maribor, kot lastnica
nepremičnine, je pridobila več ustreznih strokovnih mnenj glede stanja objekta po poškodbah
ter možnostih sanacije. V skladu s strokovnimi smernicami lahko lastnica pristopi k obnovi
objekta, za kar bo namenila celoten znesek izplačane zavarovalne vsote. Mestna občina Maribor
more v skladu z veljavno zakonodajo ravnati s svojim premoženjem gospodarno, hkrati pa
upoštevati tudi druge zakonsko predpisane postopke ravnanja s stvarnim premoženjem.

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



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

Odgovor pripravil-a:
Uroš Brodnjak
Vodja Sektorja za gospodarjenje s
Poslovnimi in upravnimi g.rostori, p.p.

~I G( f
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VPRASANJE ST. 154
LJUBICA JANČiČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Glede na dejstvo, da je Snaga nedolgo nazaj krepko zvišala cene odvoza mešanih gospodinjskih odpadkov, je
za občane in občanke nesprejemljivo, da je v letu 2020 prišlo do krčenja mesečnih odvozov odpadkov, Mešani
odpadki v črnih posodah so se do letos odvažali vsaj 2x mesečno. V letu 2020 pa je iz koledarja razvidno, da
se bodo smeti odvažale največkrat lx na mesec. Zato me zanima, ali pristojne službe za odvoz smeti, ki so
pod okriljem MOM delajo na tem, da bo Maribor onesnaženo mesto z neprimerno odloženimi odpadki?

3.2.2020
Snaga d. o. o.

Spoštovana gospa Jančič,

vaše svetniško vprašanje je zelo podobno svetniškemu vprašanju vašega kolega Ivana
Celcerja, zato vama obema podajamo enak odgovor.

V letu 2020 je prišlo do sprememb v načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor. Način izvajanja javne službe smo namreč morali
prilagoditi zahtevam Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), ki od izvajalca javne službe terja odvoz odpadne
embalaže neposredno od gospodinjstev, torej izpred vrat posameznega gospodinjstva. To pa
pomeni, da se iz ekoloških otokov v individualnih naseljih, kjer smo odpadno embalažo zbirali
do konca leta 2019, umikajo zabojniki za odpadno embalažo. V centru mesta in v
večstanovanjskih objektih zbiranje odpadne embalaže ostaja nespremenjeno, torej urejeno po
sistemu iz leta 2019. V centru mesta in v večstanovanjskih stavbah ostajajo nespremenjene tudi
frekvence odvozov mešanih komunalnih odpadkov - odpadke odvažamo tedensko. Ni odveč
poudariti, da je Maribor ena zadnjih občin v Sloveniji, kjer se tako pozno prilagajamo zahtevam
omenjene Uredbe, saj so v večini slovenskih občin nove zahteve implementirali že julija lani.

Gospodinjstva v individualnih hišah odpadno embalažo od leta 2020 zbirajo v rumenih vrečah.
To omeni, da 'ih naše smetarske eki e obišče'o večkrat kot v letih o re', ko smo od



gospodinjstev odvažali mešane komunalne odpadke in biološke odpadke. Embalaža je tako po
statističnih podatkih kot tudi v praksi najhitreje nastajajoč odpadek v gospodinjstvih. Po volumnu
pa tudi najbolj obsežen odpadek, zato smo se tudi pri ureditvi pogostosti odvozov zgledovali po
drugih mestnih občinah v Sloveniji, upoštevali pa smo tudi lokalne specifičnosti Maribora.
Pozitivne izkušnje s 3-tedenskim odvozom mešanih komunalnih odpadkov in 2-tedenskim
odvozom odpadne embalaže od gospodinjstev smo pridobili tudi skozi sedemletno obdobje v
pilotnem projektu, ki smo ga izvedli v Radvanju. Glede na navedeno, kot tudi iz ekonomskega
vidika je bilo edino smiselno, odpadno embalažo odvažati na 2 tedna, mešane komunalne
odpadke, pa razporediti v 3-tedenski odvoz, kar pa je seveda še vedno več od zakonsko
predpisanega minimuma.

2

Če pogledamo zgolj številke. V letu 2019 smo neposredno iz gospodinjstev odvažali mešane
komunalne in biološke odpadke. Posamezno gospodinjstvo smo tako z namenom praznjenja
posode za mešane komunalne odpadke obiskali 26-krat in to isto gospodinjstvo smo obiskali še
43-krat in izpraznili posodo za biološke odpadke. To pomeni da smo bili v letu 2019 bili ori
posamezni individualni hiši v Mariboru 69-krat.

.V-letu-2020 smo-v individualnih-hišah-uvedli zbiranle oapaone eml5alaže o-dvrat. Posamezno
gospodinjstvo bomo v ta namen obiskali 26-krat in odpeljali rumene vreče. Pri posameznem
gospodinjstvu se bomo ustavili 43-krat in izpraznili posodo za biološke odpadke. Prav tako pa
bomo gospodinjstvo obiskali še 17-krat v letu in izpraznili posodo za mešane komunalne
odpadke. To pomeni, da bomo v letu 2020 pri posamezni individualni hiši 86-krat.

Na podlagi navedenega ne moremo govoriti o krčenju obsega naših storitev. Pravzaprav gre za
dvig standarda, ki je posledica implementacije zahtev omenjene državne Uredbe, le odvoz
posamezne vrste odpadka je razporejen optimalno. V preteklih letih so se naši uporabniki
najpogosteje obračali na nas z željo po zmanjševanju volumna posode za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov, češ, da jih praktično ne proizvajajo več in da zgledno ločujejo. Praksa
kaže, da občani ločujejo še bolje tiste odpadke, ki jih ločeno zbrane oddajajo izvajalcu javne
službe neposredno iz gospodinjstev .

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

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

Odgovor pripravil-a:
Strokovne službe družbe Snaga d. o. o.

Direktor:
Janez Letnik, dipl. org. menedž.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vsebina vprašanja/pobude:
Glede na dejstvo, da je Snaga nedolgo nazaj krepko zvišala cene odvoza mešanih gospodinjskih odpadkov,
je za občane in občanke nesprejemljivo, da je v letu 2020 prišlo do krčenja mesečnih odvozov odpadkov.
Mešani odpadki v črnih posodah so se do letos odvažali vsaj 2x mesečno. V letu 2020 pa je iz koledarja
razvidno, da se bodo smeti odvažale največkrat lx na mesec. Zato me zanima, ali pristojne službe za odvoz
smeti, ki so pod okriljem MOM delajo na tem, da bo Maribor onesnaženo mesto z neprimerno odloženimi
odpadki?

št. zadeve na organu, 01003-1/2019
pristojnem za odgovor*:

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

1
Datum priprave 14.02.2020
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP

Ravnanje z odpadki postaja iz leta v leto bolj zahtevno. V prvi vrsti je potrebno slediti zakonodaji, ki na
tem področju nikakor ne počiva, nadalje pa je potrebno organizirati gospodarsko javno službo tako, da je
v prvi vrsti učinkovita in da ne povzroča previsoke stroške. Stroški se seveda naprej odražajo na ceni, ki
jih pokrivajo gospodinjstva. Odločitev o spremembi intervala odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz
dvotedenskega na tritedenski pa je ravno v racionalizaciji odvoza. Nova državna uredba o ravnanju z
odpadki namreč zaostruje ločevanje odpadkov na izvoru in k dosedanjim potrebam po ločevanju dodaja
embalaže. V praksi to pomeni potrebo po vsaj enem dodatnem odvozu. Ker pa v zadnjem času
beležimo največji porast ravno na področju embalaže, je bila logična posledica uvedba dveh mesečnih
terminov praznjenja embalaže. Ob ustreznem ločevanju odpadkov na izvoru ostaja v celotni strukturi
mešanih komunalnih odpadkov pravzaprav najmanj.
Naš izvajalec gospodarske javne službe Snaga d.o.o. pa je že od leta 2012 na območju Radvanja in
dela Peker poskusno odvažal embalažo neposredno iz gospodinjstev in pri tem beležil upad stalen
mešanih komunalnih odpadkov. Sčasoma je Snaga tudi na tem območju mešane komunalne odpadke
pričela odvažati na tri tedne. Govorimo lahko o primeru dobre prakse, ki jo sedaj s tem ukrepom
prenašamo na preostale dele mesta. Izjeme so še zmeraj večstanovanjski objekti, kjer pa zbiranje
embalaže ostaja kot doslej .

. * - 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 mestne a do srede, 5. 2. 2020, v fizični obliki.
~~-~

Odgovor pripravil: r;~~;';St'l..z,? . ,
mag. Robert Marzidovšek, univ. dipl. Ikon.>" / 1.%"';0\ _

~~ ~:!!: :~'-'~'o I?o,~jf vodje
_~ \"P \~"t.....1" nr~-~OSI'~~~7'

, ki pripravlja odgovor:
1. ekon., dipl. inž. prem.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 11. SEJA MS MOM
1""\ . ~.C' -;;;-" ""n"
L..ICHUI ""1" IVI V -Z:U. . LVLV

Zap. št. vprašanjalpobude VPRASANJE ST. 155
Svetnik-ca: - - - VLADIMIR-ŠEGA -

Vsebina vprašanja/pobude:

Do konkretne zgodbe ve eni izmed srednjih šol se ne nameravam opredeljevati - to tudi ni pristojnost MS.
Za sam postopek in odnos sveta zavoda niti ni pomembne krivda ali nekrivda odpuščenih zaposlenih.
Naloge in pristojnosti sveta zavoda so jasne na podlagi 48. člena ZOFVI )Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja) Svet šole obravnava in odloča o obveznostih in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja, in tudi obravnava zadeve, ki mu jih predloži reprezentativni sindikat zaposlenih. Prav
tako so jasna določila 112. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) o varstvu delavskih predstavnikov (tj.
sindikalnih zaupnikov) v okviru poglavja »Posebno pravno varstvo pred odpovedjo«. Le to predstavnika
zaposlenih ne ščiti, v kolikor je kršil zakonodajo. Povsem jasno pa je kdo je tisti, ki odloča o »kršitvi« - to
zagotovo ni poslovodstvo/ravnateljica, temveč ustrezno sodišče. Ukrep je možem šele, ko mu je »krivda
dokazana«. Govora je tudi o kršitvi evropske konvencije MOD št 135. Torej se svet zavoda mora opredeliti
in ukrepati na podlagi ustrezne zakonodaje.
VPRAŠANJE: Ali bo MOM zahtevala, kot predlagateljica enega izmed članov sveta zavoda, da le ta
upošteva ustrezno zakonodajo in ravna v skladu s svojimi pristojnostmi.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 1 Datum priprave 114.2.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

Spoštovani!
V opisanem primeru Mestna občina Maribor ni ustanoviteljica javnega zavoda, zato ni
pristojna zahtevati da le-ta (bodisi, da imate v mislih člana sveta, ki g~ je imenovala
MOM bodisi cel svet zavoda) ravna v skladu z ustrezno zakonodajo. Clani sveta zavoda,
že s tem, ko podajo soglasje za kandidaturo, sprejmejo polno odgovornost za svoja
ravnanja v svetu zavoda, kar pomeni da morajo delovati v skladu s predpisi .

- - .. -. * - 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 pripravil-a:
Ro na KLAN,ČNIK 1..

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

Vsebina vprašanja/pobude:

Leta 2016 in 2017 smo sprejeli številne dokumente za Energetsko sanacijo 16 stavb v lasti Mestne občine
Maribor. Zanima me, kakšno je stanje po posameznih stavbah, katere stavbe so že bile energetsko sanirane,
kakšen je bil vložek zasebnega partnerja in mestne občine Maribor ter kakšni so predvideni prihranki. Ali
lahko pričakujemo na mestnem svetu kakšno poročilo glede na to, da smo sprejeli številne dokumente?

Datum priprave 5. 2. 2020
od ovora:

Služba za razvojne projekte in investicije -Projektna pisarna



Na spletni strani MOM je bil 10. marca 2017 objavljen "Javni razpis za podelitev koncesije za
izvedbo projekta "Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine
Maribor". Ta je bil v skladu s sklepom o zavrnitvi vseh vlog ustavljen zaradi spremenjenih
okoliščin, ki so nastale v zvezi z ekonomskimi okoliščinami in vsebino predmeta javnega razpisa,
saj se je tekom postopka spremenil potencialni nabor objektov in ukrepov (vključno z možnostjo
pridobitve dodatnih finančnih sredstev).
Naročnik se je zato odločil, da bo stavbe, ki so predmet omenjenega prvotnega javnega razpisa,
skupaj še z ostalimi primernimi objekti, vključil v celovito sanacijo, za katero bo pripravil nov
poziv promotorjem.

5. junija 2018 je bil objavljen razpis "Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta
"POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM
ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČiNE MARIBOR" za 24 objektov
Mestne občine Maribor (seznam v prilogi). Izbrani so bili objekti ki so na _podlagi opravlienih
predhodnih analiz, energetskih pregledov in energetskih kazalnikov izkazovali prednostno
obravnavo.
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo se je oddal ponudniku podjetju PETROL d. d..

Dela so se začela izvajati v sredini leta 2019 in bila zaključena 30. oktobra 2019.

Višina celotnih stroškov operacije v skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama in pogodbo
o sofinanciranju operacije znaša 10.539.293,69 EUR, od tega predstavlja lasni vložek izvajalca
Petrol d.d. 5.280.186,15 EUR, delež Mestne občine Maribor 1.552.505,71 EUR in delež
sofinanciranja 3.706.601,83 EUR.

Na podlagi izvedenih energetskih obnov je načrtovano zmanjšanje rabe energije za 5.952.070
kWh, stroškov energije za 446.111 EUR, znižanje emisij CO2 za 1.305 t.

Koncesionar (Petrol d.d.) je dolžan enkrat letno, v obliki podanega letnega poročila koncedentu
(MOM) in uporabnikom poročati o izvedenih ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti,
doseženih prihrankih energije, prihodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti, prejetih v
preteklem letu ter doseganju standardov udobja.

Rezultati sanacij bodo predstavljeni v okviru Poročila o izvajanju Lokalnega energetskega
koncepta MOM .

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

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

Odgovor pripravil-a:

Mojca Petek
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Podpis vodje organa,
Te

Priloga:

Seznam 24 objektov MOM, ki so bili del energetske sanacije

3



PRILOGA: OBJEKTI VKLJUČENI V PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE

V projekt energetske sanacije je (bilo) vključenih 24 javnih objektov; to so izbrane osnovne
šole, vrtci, upravna stavba Mestne občine Maribor, Ledna dvorana in Dvorana Tabor.

V okviru projekta sta bili formirani dve skupini javnih objektov, in sicer:

• SKUPINA A, ki vključuje objekte, kjer se je z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru
predmetnega projekta doseglo status Celovite energetske prenove;

• SKUPINA B, ki vključuje objekte, ki so z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru
predmetnega projekta dosegli status Delne energetske prenove oz. tehnološke
prenove.

Stavbe SKUPINE A:

1. Upravna stavba MOM
2. OŠ bratov Polančičev Maribor
3. OŠ Leona Štuklja Maribor
4. OŠ Ludvika Pliberška Maribor
5. OŠ Martina Konšaka Maribor
6. OŠ Maksa Durjave Maribor
7. OŠ Slave Klavore Maribor
8. OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor
9. OŠ Malečnik
10. OŠ Prežihovega Voranca Maribor
11. OŠ Draga Kobala Maribor
12. OŠ Rada Robiča Limbuš
13. Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped
14. Vrtec Pobrežje, PE Grinič

Stavbe SKUPINE B:

1. Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica
2. Vrtec Studenci, PE Iztokova
3. Vrtec Studenci, PE Limbuš
4. Vrtec Pobrežje, PE Ob gozdu
5. Vrtec Pobrežje, PE Brezje
6. Vrtec Pobrežje, PE Mojca
7. Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki
8. Vrtec Jadvige Golež, PE Ob gozdu
9. Ledna dvorana
10. Dvorana Tabor



I
MESTNA OBČiNA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Služba za delovanje mestnega sveta

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

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

Številka: 01100-170/2019-36
Datum: 27.1.2020

I ~II~IIIII ~III~IIIIII~m 11111illllll~ Ili II ~ I~ II~I !III ~I 111111111111~~I

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS1:
7,..,~ ~40 _,..,;,.., I1I1C •••• CC 1\ I1I1C 11I1f"\III1�...�.� t'. "'L ••••••••.

Datum seje MS 20.1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 157
Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprašanja/pobude:

Stanje na področju komunale je kaotično! Ali se zavedate, da so prihodki iz omrežnin in okoljskih dajatev
namenska sredstva?

Spoštovani g. Auer,

Omrežnina je postavka, ki jo plačuje občan na položnici komunalnih podjetij (Nigrad, MB Vodovod)
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.

Okoljska dajatev se mora porabiti v skladu z namenom, za kar je bila pobrana. Neporabljeni del
okoljske dajatve v tekočem letu, se kot namenska sredstva prenaša v naslednja obdobja.

Kot smo se pogovarjali na odboru za komunalo se na MOM zavedamo resnosti na področju vlaganj
v komunalo, zato so z rebalansom proračuna dodana sredstva za investicije in investicijsko
vzdrževanje tako na področju kanalizacije, kot tudi na področju vodovoda.

Datum priprave 05.02.2020
od ovora:

URAD ZA FINANCE IN PRORACUN
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, 5. 2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon.

Priloga:

Podpis vodje O~ipraVlja
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

obuGe- -VPRASANJE-ST.-158-
TJAŠA GOJKOViČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Starši predšolskih otrok vrtca Ivana Glinška, enota Ribiška, smo bili v poletnih mesecih izseljeni iz stavbe in
premeščeni v druge enote, in sicer zaradi prenove in dogradite vrtca. V dopisu so bili obveščeni, da naj bi
bila omenjena enota zaprta do meseca septembra 2020. Gradbena dela se, kljub ugodnim razmeram, do
danes še niso pričela izvajati, zato me zanima, ali bo Mestna občina Maribor do pričetka novega šolskega let
končala s predvideno obnovo?

Odgovor (izpolni organ, kiJ~rlQravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 1Datum priprave 113.2.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna
odgovor:

MOM bo do pričetka novega šolskega leta 2020/21 končala s sanacijo notranjih prostorov vrtca
Ribiška.

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

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

Odgovor pripravil-a:
Nina Težak Žlebnik~ 78z--
Priloga:

Podpis vodje o r~a, ki pripravlja odgovor:
Teob .1(ainik

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

Vprašanjelpobuda (izpolni služba za delovanje MSl=
7~n ",t ",�� i•• M~ 11. C::~t. I\JI~ I\JI()I\JI

Datum seje MS 20.1.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 159
Svetnik-ca: PRIMOZ JUHART

Vsebina vprašanja/pobude:

Katere 3 konkretne stvari so se za meščane Mestne občine Maribor spremenile in bi jih lahko označili za -
meščanu MOM boljši mestni servis? Prosim za konkreten ustni in pisni odgovor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

I
Datum priPravej20.1.2020
odgovora:

št. zadeve na organu, 01003-1612019
pristojnem za odgovor*:

»Kaj mislim pod boljši mestni servis? Boljši mestni servis je tudi, če realiziraš projekte,
o katerih si prej 20 let zgolj govoril, danes pa jih lahko občani dejansko občutijo, oz.
občutijo vpliv na njihovo dobro počutje v mestu. Ker so projekti v realizaciji.

Le nekaj dejstev:
- Končana obnova Cafove ulice,
- Skorajda pri koncu obnova Glavnega trga s Koroško cesto
- Podpisana pogodba z izvajalcem rekonstrukcije zahodne tribune Ljudskega vrta
- Rešili smo 25 mio evropskih sredstev
- Stroški funkcionarjev v letu 2017 so bili 275.000, v letu 2018 461.000, v letu 2019

pa samo 50.000 evrov, to je prihranek 320.000 evrov
- Ukinjena vinjeta na hitri cesti, tudi s pomočjo g. Jurišiča
- Zagotovili mesta za otroke v vrtcih
- V Miami peljali 10 nadarjenih dijakov - tudi s pomočjo dobrega mestnega servisa

Še bi lahko našteval, pa ne bom več danes, ker še niso volitve. «

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

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



Odgovor pripravil-a: Saša Arsenovič, župan MO Maribor

Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

~
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