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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 VPRASANJE ST. 102
Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

Prosim, da mi posredujete točen seznam projektov za pridobitev EVROPSKIHSREDSTEV,ki so v izvajanju in
tiste projekte, ki so v pridobivanju.

Odgovor (izpolni organ, ki prIQravtia odgovor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave 14.11.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil SRPI-PP
odgovor:
Lep pozdrav

Priloženo vam posredujemo seznam projektov ki so sofinancirani z EU sredstvi in
drugih sofinancerskih sredstev; projekti v izvajanju in projekti v pripravi oz. prijavi.
Investicijski in neinvesticijski (vsebinski) projekti.
Dodana je še ocenjena vrednost projektov (točne vrednosti bodo znane po zaključku
projektov in odobritvi zahtevkov za izplačilo) in pa predviden delež sofinanciranja.
Prav tako so navedeni skrbniki-vodje projektov, v kolikor za posamezne projekte želite
več podrobnih informacij.

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

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

Odgovor pripravil-a:
Teobald Pajnik

Priloga:
Seznam projektov



razsvetljava športnih objektov MIZŠ (100.000 EUR) in ZMŠD

I
Update 23082019: Predračunska vrednost investicije je 220.809,76 EUR (z DDV)

220.809,76 od tega delež MOM 57.917,31 EUR (z DDV)

Ureditev kolesarskega in peš nadhoda in poti čez Titovo

cesto
% upravičenih stroškov. Od 80 % upravičenih stroškov znašajo sredstva iz Kohezijskega sklada 85 %

udeležba Republike Slovenije 15 %. Strošek DDV krije lokalna skupnost. Izvedba v 2019-2020

investicijski Dravska kolesarska pot

investicijski Izdelava in dobava gasilskega vozila za gašenje in Matej Zupanič, Marija
849.730,00 Program požarnega sklada, državna sredstva, občina Hoče-Slivnica

reševanje z višin Tanacek

investicijski streliška cesta 2.faza Aleš Klinc sofinacniranje S strani MGRT v višini 1,042 mio EUR (507.000 povratnih

1.574.652 EUR. sredstev, 535.000 nepovratnih)

se
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il1w'ticijS'i Energetske obnove javnih objektov MOM po modelu UP Mojca Petek, ENERGAP
-_ .. -~1'od tega se ukrepi financirajo iz lastnih sredstev koncesionarja (Petrol d.d.) v višini

(energetsko pogodbeništvo) - Petrol; financiranje iz strani najmanj 4.642.518,80 eur, lastnih sredstev koncedenta (MOM) v višini največ
Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe le za 1. sklop, sklop A - 9.266.504,58'

917.383,95 EUR in kohezijskih sredstev v višini največ 3.706.601,83 EUR za A.
to je 14 objektov v lasti MOM (2. sklop obsega še 10 + sklop B --

sklop, ki obsega 14 objektov.
objektov) 1.272.789,11

.nvestiojski lO Okulistika Mojca Ledinek 232.734,00 zaključeno
Investicijski lO nadgradnja za preventivne preglede - ZU. Dr. Adolfa Mojca Ledinek

Prvotni proračun je bil 292.190 €_ Investicijo v skladu s sklenjenim Dogovorom oDrolca
zagotavljanju sredstev, izvaja ZD dr. Adolfa Drolca, MOM pa zagotavlja sredstva za

219.769,00
izvedbo in je upravičena do sofinanciranja. Nadgradnja obsega 172,73012 bruto površine.

. Prvotni proračun je bil 292.190 €. Investicijo v skladu s sklenjenim Dogovorom o

. zagotavljanju sredstev, izvaja ZD dr. Adolfa Drolca, MOM pa zagotavlja sredstva za
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izvedbo in je upravičena do sofinanciranja. Nadgradnja obsega 172,73 m2 bruto površine.

[investicijski CESTNO-ŽELEZNiŠKI PODVOZ NA UUBUANSKI Uroš Kosi
I ULICI 8.922.154,29 EUR sofinanciranje 40% MOM, 60% DRSI)I

Aleš Klinc, Uroš Kosi
Urejajo se naslednje povezave ob: Partizanska cesta (Predvideli smo
ureditev dvostranskega enosmernega kolesarskega pasa na pločniku na odseku
Partizanska cesta - Glavni trg, od križišča s Tomšičevo ulico do »Starega mosta)
Šentiliska cesta (Predvideli smo ureditev dvostranskega enosmernega kolesarskega pasa

UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE MČ
na vozišču Šentiljske ceste od odcepa za Pekel do križišča s Tomšičevo ulico)

mvestlcijski Ulica Pohorskega odreda (Obravnavano območje je »Ulica Pohorskega odreda« v
IN KS Mariboru, v mestni četrti Nova vas in mesni četrti Radvanje, v Mestni občini Maribor, med

»Cesto proletarskih brigad« in »Lackove oziroma Streliške ceste)
1.074.853,49 - delež bo Limbuška cesta (Predvideli smo ureditev kolesarske površine na »Limbuški cestl« ter
manjši saj je ponudba nižja odpravo napak na kolesarski mreži pri navezavi na »Ulico heroja Šercerja«)
od zagotovljenih (in Ptuiska cesta (na odseku Ptujske ceste, od križišča s Panonsko ulico do križišča s Tržaško
predvidenih) sredstev; cesto)

neinvesticijski
RESOLVE• Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično Gordana Kolesarič,

163.400 izvaja se od 2017-2021
gospodarstvo na področju prevoza blaga Aleš Klinc, Uroš Kosi

Delež MOM:
127.625 EUR Izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v

MELINDA - "Inovativni nizkoogljični mobilni ekosistemi v Vesna Avgustinčič
(sofinanciranje EU: mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa. Podlaga za sodelovanje Mestne občine

neinvestir.ijski 108.481 EUR, lasten delež: Maribor na projektu izhaja tudi iz stebrov in ukrepov (PS (junij, 2015) in Načrta za
Alpah" Tadej Kurent

19.143 EUR) kakovost zraka (2013). Glavni rezultat je uvedba novega modela za spodbujanje
Celoten znesek projekta: vedenja mobilnosti med prebivalci, ki bo prispeval k znižanju emisij ogljika.
1.833.555 EUR

neinvesticijskl Projekt Adrion - mobilnost
Klemen R. Bizjak, Uroš

Kosi

neinvesticljski ESPONsharing and circular economy study za Maribor Brina Lazar O v zaključni fazi - poročilo ESPON v pripravi

EUR 1.946.271 €,
neinvesticijski

Greencycle: Circular economy system to Alpine Space to
Klemen R. Bizjak, Vrednost projekta za Projekt krožne ekonomije- v teku

achieve low-carbon policy instruments
MOM: 269.675 €

neinvesticijski EfficienCE KOSi,Kolesarič,Klinc
projekt je v izvajanju. V okviru projekta se bo postavila in testira la 1 hitra

polnilnica za avtobuse na Vzpenjači.

i,



Obdobje trajanja: 2.10.2019-30.6.2022. V projektu sodelujejo alpske države z namenom

Gordana Kolesarič, Živa trajnostnega upravljanja s tujeronimi invazivnimi drevesnimi vrstami v mestnem,

neinvesticijski ALPTREES Bobič Červek, Karina 118.547,50 primestnem in gozdnem prostoru alpske regije. V okviru projekta se bo izvajal popis,

Senveter izvedeno bo modeliranje razširitve vrst, poudarek pa bo tudi na infrmiranje in ozaveščanju
javnosti ter vključevanju mladih.(samo vrednost MOM !)

V izvajanju. Partnerska mesta projekta »NewPilgrimAge« so predana varovanju

kulturne dediščine z namenom, da bi ponovno oživeli kulturno dediščino in

neinvesticijski NewPilgrimAge Alenka Likar Mastnak 1.466.955,69 EUR
promovirali skupne evropske vrednote kot so: solidarnost in gostoljubnost. V

okviru projekta bomo razvili aplikacijo za promocijo kulturnih produktov in

storitev, kar bo doseglo tudi mlajše generacije digitalne dobe.

MOM: 35.000 EUR, od

neinvesticijski Snapshots from the borders Ina Prezelj tega EU sofinanciranje Projekt je v fazi izvajanja po načrtovani časovnici.

95%.

za MOM: projekt prahaja v zadnje leto, vsebine načeloma tečejo po planu, razen
neinvesticijski Urban Soil 4 Food 2 Brina Lazar

384.175 EUR zakasnitve s pilotno napravo zaradi zemljišča, kar je tudi sedja urejeno

neinvesticijski URBACT projekt CREATIVESPIRITS Andreja Budar
700.000,00 EUR

( projekt v zaključevanju!
MOM = 60.000 EUR)

neinvesticijski European Green Capital Award 2022 (prijava na natečaj) Brina Lazar Oddano-prijava!

neinvesticijski Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
Irena Kozar,Cvetka
Slanana, G. Kolesarič

neinvesticijski Pametno mesto MB: Faza O
M. Likar, T. Pajnik, T.

projekt v pripravi predvideno sofinanciranje pilotnih projektov! SRIIP
Kurent ( UM , MOM)

dvofazni razpis - CEF- Connecting EU Facility Telecom Call) -

definiranje zneska po
projekt prijavljen na prvi fazi. V primeru potrditve projekta je za MOM predvideno

potrditvi prve faze
koriščenje rezultatov. Za MOM so rezervirana sredstva za pripravo in organizacijo

neinvesticijski CEFAT4Cities Tadej Kurent
projekta (predvidoma do

dogodka za predstavitev rezultatov. Glavni rezultat: Razvoj in vzpostavitev samodejne

konca 2019)
prevajalske platforme za podporo lokalnim, nacionalnim in EU upravam pri izmenjavi
informacij v okviru storitev, ki jih izvajajo za občane. Zagotovitev večjezičnosti v digitalnih
storitvenih infrastrukturah.

1.885.418,99 ( MOM-
projekt se zaključil v mesecu juliju! Poročanja, zahtevki

I

neinvesticijski Focus in CD (interreg Central Europe) Jasmina Dolinšek
189.000 EUR)

prijava na dvostopenjski razpis programa Interreg Danube Transnational

Programme (projekt odobren na prvi stopnji; rok za oddajo na drugi stopnji

za MOM:
25.11.2019)

ne investicijski CD SKILLS Jasmina Dolinšek projekt obravnava vsebine vezane na socialne inovacije v javnem sektorju (fokus
cca 160.000 EUR na izobraževanje bolnikov s celiakijo in strokovnih delavcev)

v primeru odobritev (rezultati v aprilu 2020) bo projekt trajal 30 mesecev (junij

2020 - november 2022)
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prijava na dvostopenjski razpis programa Interreg Danube Transnational

Program me (projekt odobren na prvi stopnji; rok za oddajo na drugi stopnji

25.11.2019)

Restart4Danube Jasmina Dolinšek
za MOM: projekt obravnava vsebine vezane na inovacije v javnem sektorju (fokus na

neinvesticijski
55.000 EUR upravljanju prostora s poudarkom na prevozu uravnavanega razvoja (TOD -

Transit Oriented Development)

v primeru odobritev (rezultati v aprilu 2020) bo projekt trajal 30 mesecev (junij

2020 - november 2022)

vsebine vezane na problematiko oskrbe starejših (nove storitve javnega

Jasmina Dolinšek,
sektorja na področju podlajševanja bivanja starejših na svojem domu

neinvesticijski Oskrba za starejše (delovni naslov)
Vesna Avguštinčič

projekt v pripravi (deinstitucionalizacija)), podporne storitve za specifične ciljne skupine (demenca),

povezovanje deležnikov, priprava izobraževalnih vsebin za podporo delžnikov,

povečanje dostopnosti in dosegljivost

projekt odobren na programu Interreg Alpine Space
status MOM: opazovalec

status MOM: povabljeni na pobudo UM

neinvesticijski Linking Alps Vesna Avgustinčič opazovalec (ni projekt je bil odobren oktobra 2019; izvajanje bo 30 mesecev

budgeta) projekt obravnava razvoj pilotnih IT storitev za planiranje potovanj JPPna osnovi EU
standardov (torej ne Google Maps).
Stroški za opazovalce (udeležba na sestankih) so vključeni v budget UM FGPA.

projekt odobren na programu Interreg Central Europe
status MOM: pridružen partner

City Water Circles: Urban Cooperation Models
Vodilni partner je Budimpešta, od slovenskih partnerjev pa v projektu sodelujeta e-Zavod

status MOM: in Mariborski vodovod.

neinvesticijski
for enhancing water efficiency and reuse in

Vesna Avgustinčič pridružen partner (ni
Central European functional urban areas with Projekt je na temo inovativnih možnosti prihranka pri porabi pitne vode kot tudi ukrepih

an integrated circular eco no my approach
budgeta) za njeno ponovno uporabo.

Kot pridružen partner ne prevzemamo nobenih finančnih obveznosti, prav tako nam
takšno sodelovanje ne predstavlja nobenih drugih obveznosti (smo pa seznanjeni z
aktivnostmi projekta).

status MOM: projekt odobren na programu Interreg Central Europe

nemvesticilski IMPETUS Vesna Avgustinčič pridružen partner (ni status MOM: pridružen partner

budgeta) IMPETUS - Integration and smart management of energy storages at historical urban sites

I

projekt še ni odobren - se prijavlja na drugo faza programa Interreg Danube

Vesna Avgustinčič,
predviden status MOM: pridružen partner

neinvesticijski DANOVA projekt v pripravi glavni cilj projekta je izboljšanje dostopnosti letališč, luk, železniških in avtobusnih postaj
Tadej Kurent za slepe in slabovidne osebe z razvojem novih storitev ki bi jim omagočale popoln dostop

do vseh informacij in storitev povezanih s s transportom.
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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 VPRASANJE ST. 103
Svetnik-ca: ALFRED LASETZKY

Vsebina vprašanja/pobude:
Spoštovani, na 3. seji Mestnega sveta, ki je potekala dne 11. marca 2019, sem podal pobudo glede
dostopnosti oz. izpostavil težavo glede nedostopnosti oseb na invalidskih vozičkih, pa starejše populacije in
staršev z otroški mi vozički v višja nadstropja v Narodnem domu. Le-ta je za to populacijo namreč popolnoma
nedostopen.
Podali ste odgovor, da je Narodni dom v preteklosti za to težavo že iskal rešitve in, da boste te rešitve skupaj
z arhitekti preverili v mesecu maju 2019.
Sedaj bi vas prosil za informacijo o tem ali ste uspeli najti kakšno rešitev?

V četrtek, 17. oktobra 2019 v Narodnem domu namreč poteka tudi slovesnost v počastitev praznika Mestne
občine Maribor, v sklopu katere bo potekala tudi slovesna podelitev priznanj in nagrad in rad bi se je udeležil.
Sem član komisije za podeljevanje priznanj in nagrad in sem tudi podpredsednik le-te.
Veliko bi mi pomenilo, v kolikor bi lahko do dvorane dostopal brez pomoči drugih, prav tako tudi vsi ostali
katerim je dostop sedaj onemogočen.
Menim, da to pobudo podpirajo tudi preostale Svetnice in Svetniki.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odQovor):
Št. zadeve na organu, 01300-119/2019-39 I Datum priprave 121.10.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

Na seji je podžupan, Gregor REICHENBERG podal odgovor:
Se zahvaljujem za ta opomin s ponovnim vprašanjem. Mi smo si pridobili in v tem trenutku posedujemo
načrte obstoječega stanja Narodnega doma, vendar je problematika nastala v smiselnosti, torej v konceptu
umestitve dvigala. Ponavadi se dvigala namontirajo ob rob stopniščne vertikale, na podest. Ker pa vemo,
da ima stopnišče v Narodnem domu podest na zunanji fasadi, dvigalo pravzaprav nič ne koristi. Ker prideš
z dvigalom na vmesne etaže. Tako da iščemo smotrno lokacijo ob reorganizaciji notranjega prostora. Po
moje bi bilo smiselno tam nekje pri garderobah. Torej, delamo na tem, prave rešitve pa ne nimamo .. . . . .. * - Elektronsko posta z vprašanjem/pobudo, ki ja prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
osana KLANČNIK, vodje Službe za delovanje mestnega sveta

~~~
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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 VPRASANJE ST. 104
Svetnik-ca: IGOR JURISIČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Srednje šole, ki nimajo lastnih telovadnic, takšnih pa je sedem, se soočajo s težavo poskusa enormnega
dviga strokov najema objektov v upravljanju ŠOM. Na primeru SŠOM vidimo do 375% dvig cene iz 12 € na
45 € (Dvorana ŽPD), 26,25 € (1/3 parketa), 30 € (namizni tenis) na uro najema, kar bistveno otežuje, če ne
sploh onemogoča, izvedbo športne vzgoje za dijake SŠOM, S podobnimi težavami se soočajo tudi prometna
šola Maribor, IC Piramida, III. gimnazija, SERŠ,Srednja gostinska šola in Srednja trgovska šola (ta je sklenila
pogodbo v 2019/20 z Dvorano Leona Štuklja za 10 €l. Prav zaradi te pereče problematike postavljam
naslednje svetniško vprašanje: Kako je možno, da se za omenjene šole predlaga dvig najemnine za tak
znesek, še posebej ob poznavanju dejstva, da je v podobnih primerih cena v Ljubljani 5-10 evrov za uro
najema?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

1
Datum priprave 14.11.2019
odcovora:

Št. zadeve na organu, 02900-25/2019-140
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil Urad za šport
odgovor:

Športni objekti Maribor so šolam posredovali uradne cenike, predstavljene so jim bile zgolj v
informacijo, koliko bi jih stala uporaba objektov, v kolikor bi se držali cenika. Vsekakor pa ŠOM
ne more zaračunavati manj kot znašajo njihovi materialni stroški na določenem objektu.

Prvotno ponujena cena je sicer znašala 19,90€ (z 9,5% DDV) na šolsko uro, a po ponovnih
kalkulacijah ponujena cena znaša 17,90€ (z 9,5% DDV) na šolsko uro.

Primerjava z Ljubljano ni primerna, saj sistem financiranja šolskih telovadnic ni enak in
posledično neprimerljiv.

Ob tem Vam dajemo informacijo, da mariborske srednje šole za uporabo šolskih telovadnic
športnim društvom zaračunavajo tudi do 50 EUR/uro .

. * - 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.



Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Darko Zarič

~ ---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. vprašanjalpobude VPRASANJE ST. 108
Svetnik-ca: MILAN MIKL

Vsebina vprašanja/pobude:

Ponovno me zanima, kdaj bo realizirano umirjanje prometa, prehod za pešce in izgradnja pločnika na Dupleški
cesti?
Nekaj dni nazaj sem prejel odgovor na moje Vprašanje št. 89 iz zadnje seje v zvezi z realizacijo investicije
izgradnje pločnika, v 30-ih - 40-ih metrih umirjanja prometa in prehoda za pešce, preko katerega gre ogromno
otrok oziroma bi jih naj šlo, vendar ne more. Odgovor, ki sem ga prejel, je bil, da se preučuje tehnična
dokumentacija, da so bili razgovori na DRSI-ju in da bo to realizirano predvidoma v letu 2020. Morate me
razumeti, da s tem ne morem biti zadovoljen. Da je investicija, o kateri se pogovarjamo manj vredna, mi je
žal, da moram tako povedati, ko pa ena izdaja časopisa, o katerem bomo govorili kasneje. Manj. In da moramo
o tem tako dolgo govoriti, preprosto ne razumem. Želel bi ponovno ponazoriti sestanek, ki smo ga imeli pri
podžupanu, dr. Medvedu, ki je bil zame zelo korekten, ker so nastala izhodišča in zaključki, na katera pa nisem
prejel niti enega odgovora. Le da se preučuje, da bo v nekem sklopu in da bo to predvidoma. Nisem pa prejel
odgovora na niti eno izmed točk, ki jih je podžupan korektno zapisal, in sicer, ali se je že preverila veljavnost
projektantske pogodbe, ali so se pridobili podatki ali je projektirana plačano, ali se je pridobil status projektne
dokumentacije ali so se že preverila pridobljena soglasja in projektni pogoji itd. Na zadnji seji sem lepo
opozoril, da to ni mala šala. Jaz se s tem, gospod župan, ne morem več strinjati. Ni morem se več strinjati, pa
verjetno se tudi vi ne bi, če bi bili toliko v kontaktu s temi deležniki. Vljudno vas prosim, ne dajajte mi več
takšnih odgovorov. Vztrajal bom tukaj tako dolgo, dokler ne bo ta zadeva zaključena. Mesec oktober je, do
konca leta je še veliko časa, vreme, verjamem da bo naklonjeno in če je sedaj predvideno iti v sanacijo Koroške
ceste in Glavnega trga, mi nihče ne bo rekel, da se tudi to ne more narediti v tem letu. Ni več izgovorov, ker
kolikor sem jaz razumel, takrat bil problem, ali morajo biti taktiine oznake, ki jih v projektu ni bilo, ali ne. Ker
je bilo to predrago je bilo potem ustavljeno. In da sedaj se to preučuje. To je meseca julija, danes smo že 14.
oktobra, tako da res upam, da več s tem vprašanjem ne bom tukaj marii, vas, gospod župan, in vseh ostalih
svetnikov in svetnic.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovoQ:
St. zadeve na organu, 01300-119/2019-40 I Datum priprave121. 10. 2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:
Na seji sta na vprašanje odgovorila župan in podžupan, in sicer:



Odgovor podžupana, dr. Sama Petra MEDVEDA
Gospod Miki, jaz se vam mogoče opravičujem, da niste prejeli vseh odgovorov, tako kot ste tudi zaprosili.
V teku je recenzija projektne dokumentacije še na direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Jaz sem
prepričan, da bomo ta dela tudi izvedli. V tem trenutku vam še ne morem povedati roka za izvedbo, ampak
lahko vam zagotovim, da bo do izvedbe definitivno prišlo.

Odgovor župana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA
Tudi mene motijo včasih presplošni in slabi odgovori, da ni nekih časovnic ali pa vsaj da bi vedeli kje smo.
V tej točki se strinjam. Ne strinjam pa se v točki, da ne moremo delati po planu investicij, tako kot si sledijo,
ker teh problemov je veliko. Če vi vsakič to poveste, ne bo nič prej zaradi tega, kot pa takrat ko bo prišlo
na vrsto .

. * - 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.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Rosana KLANČNIK, vodja Služ~e za delovanje mestnega sveta

- ~C-'L' C cL'!_

2



.i
MESTNA OBČiNA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Urad za komunalo, promet in prostor

Sektor za komunalo in promet

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

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

Številka: 01300-119/2019-31
Datum: 18.10.2019

IIII~IIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

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 VPRASANJE ST. 107
Svetnik-ca: ZELJKO MILOVANOVIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Opazili smo, da je MOM na Kardeljevi cesti namestila talne elemente za preprečevanje parkiranja
avtomobilov čez predvidena parkirišča na pločnike ali kolesarske steze, kar seveda pozdravljamo. Namreč,
prevečkrat se na veliko mestih dogaja, da avtomobili in večja vozila, kljub temu, da imajo na predvidenih
parkiriščih dovolj prostora, zasedajo še dele pločnikov in kolesarskih stez in s tem pešcem, kolesarjem in
drugim legitimnim uporabnikom teh površin onemogočajo ali otežujejo varen prehod. Zanima me, če se bo
MOM teh oblik urejanja parkirnih površin in nameščanja talnih elementov posluževala tudi v drugih predelih
mesta in s kakšno dinamiko oz. kakšni so konkretni načrti pristojnega Urada.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019-92 1Datum priprave 14.11.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in
odgovor: promet
Omejevalnike parkiranja izvajamo na mestih, kjer je to mogoče, saj je pogoj, da ima
parkirno mesto dovolj dolžine. V nasprotnem primeru seveda vozilo sega v vozišče in se
tako pojavi problem na nasprotni strani. Vsekakor pa bomo omejevalnike nameščali še v
naprej, kjer bo to mogoče in izvedljivo.

- v .. v. * - 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.

il-a:

Podpis vodje rgana, ki pripravlja odgovor:
Vili EISEN Ul';) univ.dipl.inž.el.

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

V-'p"rašanle/pobuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Za~ št. seje MS 8. SEJA MS MOM
Datum seje MS 14.10.2019
Za~. št. v~ašanja/pobude VPRASANJE ST. 109
Svetnik-ca: MATEJZMAVC

Vsebina vprašanja/pobude:

Dajem več vprašanj glede obnove kopališča Pristan:
Ali je notranja revizija Mestne občine Maribor opravila revizijo investicije?
Ali je prenova bila narejena po investicijskem projektu, ki ga je sprejel mestni svet? Če ni bila,
kakšna so bila odstopanja?
Kakšen bo predvidoma končen znesek investicije in kakšne bo prispevek Fundacije za šport?
Ali je uprava izvedla kakšne ukrepe nad tako slabo vodenim projektom in ali bo kdo odgovarjal?

t. zadeve na organu, 02900-25/2019-139 29.10.2019
ristomern za od ovor*:

Organ, ki je pripravil Urad za šport
od ovor:
V kopališču Pristan se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, ki še niso zaključena. Projekt se
bo nadaljeval v 2020 s celovito prenovo z energetsko sanacijo.
Ni praksa, da bi se za posamezna investicijsko vzdrževalna dela opravljale revizije, saj
prenova se izvaja po investicijskem projektu, na podlagi katerega je bila izvedena
rekonstrukcija bazenske ploščadi in obnova tušev. Trenutno je izvajanju zamenjava celotne
bazenske tehnike, ki bo zaključena do 10.12.2019.
Prezračevanje v tej fazi ne bo izvedeno, saj je v IP bilo zajeto samo prezračevanje strojnice,
malega in srednjega bazena. V celoviti energetski prenovi objekta bo zajeto še prezračevanje
garderob in avle.
Fundacija za šport je sofinancirala sanacijo bazenske ploščadi in ureditev tušev v višini 67.132
EUR. Konča vrednost prenove objekta Pristan pa bo cca. 2.500.000 EUR.

Prenova Pristana, ni bila v osnovi zastavljena kot celovita prenova objekta, kajti sredstva so
bila prvotno zagotovljena le za rekonstrukcijo bazenske školjke, v nadaljevanju še zamenjava
bazenske tehnike. Ob izvajanju gradbenih del na bazenski ploščadi se je pokazalo dejansko
stanje objekta in na osnovi strokovnih poročil je posledično bila sprejeta odločitev, da se
pristopi k celoviti prenovi objekta.
Poudarjamo, da izvedba investicijsko vzdrževalnih del poteka strokovno, da v pričetku prenove
sprva ni bila sprejeta odločitev o celoviti prenovi z energetsko sanacijo, kar posledično ne
omeni da ie bil roiekt slabo voden, temveč da re za fazno renovo obiekta .

. " - 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.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Darko Zarič
~~-"~=--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):
Za..Q:št. sele MS 8. SEJA MS MOM
Datum sele MS 14.10.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 111
Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Prav tako nisem zadovoljna z odgovorom na zastavljeno vprašanje št. 95 na 7. seji MS MOM. Nesporno se
strinjam, da je bil objavljen razpis in verjetno izbran s strani strokovne komisije najugodnejši izvajalec. Me
pa skrbi, ker situacije za poplačilo izvajalcem očitno potrjuje ne dovolj usposobljen kader, k v dosti manjši
investiciji po predstavitvi ponudnika del ne vidi rdeče niti oz. poante predstavljenega projekta, kar ima za
posledico, da sem še zmeraj prepričana, da je bila nabavljena oprema bazenske tehnike za kopališče Pristan
preplačana na škodo občank in občanov Maribora.

Od...9.0vor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 02900-25/2019-138 I Datum priprave /28.10.2019

..QristC?jnemza odgovor*: oqgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za šport
0c!9..ovor:

Nabavljena oprema za kopališče Pristan je bila izbrana strokovno, izdelan je bil PZI, ki ga je
izdelal TES d.o.o., pripravljena je bila tudi analiza tehnologije - prednosti in slabosti.
Ugotovljeno je, da je izbrana tehnologija bazenske tehnike tako s stališča možnosti namestitve
opreme, porabe energije, kot parametrov kakovosti vode, najbolj optimalna. Za strokovni
nadzor nad izvajanjem del je sklenjena pogodba s lES d.o.o., nadzornik del je g. Bojan
Fabčič, univ.dipl.inž.str. Bojazen, da je oprema preplačana, je odveč, kar se bo izkazalo ko bo
bazen v funkciji, tako pri prihranku stroškov, kot v konstantno pravilni kakovosti vode.

- - .. -. * - Elektronsko posto z vprašaniernrpobudo, 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.

~tVO~ripravil-a:
Bre a Pe ~ovnik~

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Darko Zarič

~
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 VPRASANJE ST. 113
Svetnik-ca: TJASA GOJKOVIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Na drugi seji mestnega sveta sem podala pobudo k realizaciji prvega pasjega parka na Taboru, v neposredni
bližini vojašnice. Urad za komunalno, promet in prostor je v odgovoru navedel, da sta pridobitev
gradbenega dovoljenja in njegova izgradnja predvidena v letu 2019. Zato me zanima, ali je projekt za
gradbeno dovoljenje že vložen ali vsaj izdelan, oziroma v kakšni fazi se trenutno nahaja in kdo sodeluje pri
projektiranju.
Hkrati prosim za informacijo, iz katere proračunske postavke se bodo pokrili stroški projektiranja in izvedbe
prvega pasjega parka v mestu in v kakšnem roku lahko pričakujemo izvedbo.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

1
Datum priprave 15.11.2019
odgovora:

Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-94
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor MOM

Spoštovana.
Zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.
Izvedba prvega pasjega parka ni bila potrjena v proračunu 2019.
PZI in PGD dokumentacijo za prvi pasji park v Mestni občini Maribor na parcelni št. 2840/2 in
2840/1, k.o. Tabor izdeluje ZUM do.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor. ZUM d.o.o. je na
Upravno enoto Maribor v letu 2018 že podal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za
nezahtevni objekt, vendar je potrebno prej omenjeno parcelo ob vojašnici parcelirati, s čimer
bo potrebna površina, ki je potrebna za izvedbo parka prešla v last MOM (brezpogojna
pridobitev lastninske pravice), ta postopek vodi Pravna služba MOM.
V sklopu nastajanja načrtov za ureditev nabrežja reke Drave, pa se tudi razmišlja, da bi pasji
park vključili na to lokacijo.

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 fi

.'.,';',.

. .. -:'.?:~?\

Podpis vodje organ . ki pripravlja odgovor:
Vili Eise h . univ. dipl. inž. el.

Vod] ada
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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 VPRASANJE ST. 114
Svetnik-ca: SAŠA PELKO

Vsebina vprašanja/pobude:

Mestna občina Maribor je pristopila k izvajanju evropskega projekta EfficienCE.S partnerji iz srednje Evrope bodo
raziskali možnosti za zmanjšanje škodljivih izpustov v javnem potniškem prometu v mestih. Gre za projekt sodelovanja
partnerjev v srednji Evropi, s katerim želijo zmanjšati ogljični odtis v regiji. Večina srednjeevropskih mest ima namreč
razširjen sistem javnega prevoza, ki nudi možnosti za nizko ogljične mobilnostne storitve. To sem zasledil v medijih in je
pohvalno. Partnerji projekta si prizadevajo zmanjšati škodljive izpuste, ki jih povzroča promet z izboljšanjem
infrastrukture javnega potniškega prometa v mestih v srednji Evropi. Do sem vse lepo in prav in pohvalno, da ste
pristopili k temu projektu, vendar se poraja vprašanje, kaj vodstvo občine na tem področju počne v praksi. Namreč,
vodstvo občine je odločilo odstopiti od nakupa avtobusov na plinski oziroma električni pogon, pri čemer bi kar približno
v 80% te avtobuse financiral eko sklad. Takih priložnosti se pač enostavno ne moremo odreči v prihodnje. Zato se moje
vprašanje, ki je hkrati apel, glasi: ali se bo Mestna občina Maribor tudi v prihodnjih letih odrekala takim priložnostim, ki
bi nas tudi v praksi počasi, a zagotovo popeljala v nizko ogljično družbo?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019 1 Datum priprave 15.11.2019
pristojnem za odqovor": odqovora:
Organ, ki je pripravil UKPP
odgovor:
Z EU projektom EfficenCE, je na podlagi dobrih preteklih sodelovanj z evropskimi mesti v
različnih projektih na elektromobilnosti v javnem transportu, (Eliptic, Apollo, Resoive, Trolley
2.0), bila povabljena k sodelovanju in prejela nepovratna finančna sredstva v višini 110.000 EUR
za izvedbo hitre električne polnilnice na lokaciji spodnje postaje MB Vzpenjače.
V okviru EU projekta ELIPTIC, se je namreč MOM zavezala da bo v prihodnje elektrificirala eno
izmed svojih mestnih linij. Na podlagi strokovnih študij smo se odločili za elektrifikacijo linije
št.G, saj ima med vsemi najboljše izhodiščne pogoje.
V zvezi s tem smo v tem letu izdelali investicijsko dokumentacijo za nakup 5 električnih
avtobusov, dolžine 12m, ki bodo zamenjali celotno floto dizelskih oZ.CNG avtobusov ki vozijo
danes na liniji št.G, z okoljsko povsem »člstimi« vozili na 100% električni pogon.
S tem bo Maribor postal tudi prvo mesto v tem delu Evrope s povsem elektrificirano linijo v
mestnem avtobusnem prometu.

V teku je priprava javnega naročila, ki bo osnova za kandidiranje za sredstva EKO SKLADA.

Podpis vodj organa, ki pripravlja odgovor:
Vili EIS H , univ.dipl.inž.el.

V j Urada
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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 VPRASANJE ST. 115
Svetnik-ca: IVAN CELCAR

Vsebina vprašanja/pobude:

Z odgovorom na moje Vprašanje št. 97 iz 7. seje mestnega sveta, nisem zadovoljen. Glede na to, da se z
obnovo Tomšičevega drevoreda ubadamo vsaj 15 let, bi človek razumel, da so strokovne službe toliko
pripravljene, da ob sprejetem proračuna vse štima. Tako imenovani strokovni sodelavci ne vem kaj
razmišljajo. Zanima me, kdo je tu zatajil in kdo bo za napake ali nedelo odgovarjal. Prosim za pisni odgovor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
št. zadeve na organu, 01003-1/2019 I Datum priprave I 04.11.2019
pristojnem za odgovor*: odoovora:
Organ, ki je pripravil UKPP
odqovor:

Na vaše vprašanje je bilo že odgovorjeno. Zaradi omejenega prostora in zaradi množice
komunalnih vodov je prišlo do zaustavitve gradnje na katero zaposleni na Mestni občini Maribor
nimamo (in nismo imeli) vpliva .

- - ..
. * - Elektronsko posto z vprašaniem/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, 05. 11. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil:
Branko KOPRČINA

Podpis vodje org na, ki pripravlja odgovor:
Vili Eisenhu um. dipl. inž. el.
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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 VPRASANJE ST. 116
Svetnik-ca: BREDA ČE PE

Vsebina vprašanja/pobude:

Kajje z ureditvijo sanitarnega objekta na Dobravskem pokopališču?
Obljubljeno je bilo, da bo do 1. novembra urejeno, zdaj pa ni o njem ne duha ne sluha?!

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
št. zadeve na organu, 01300-119/2019-41 1 Datum priprave 121. 10.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

Na seji je župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ, odgovoril:

Dela so v teku. Naleteli smo na človeška okostja, zato so bila dela ustavljena. Prejeli smo celo račun
Pogrebnega zavoda za premestitev okostij v pokostnico. Tako da splet nesrečnih okoliščin je podaljšal
ureditev sanitarnega objekta, dela se izvajajo, predvidoma novembra bi naj bila zaključena.

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

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta


