
MESTNA OBClNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-13

Datum: 19.6.2019

p

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. junij 2019
Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 72

Svetnik-ca: TATJANA FRANGEZ

Vsebina vprasanja/pobude:

S strani stanovalcev Mestne cetrti Tabor sem dobila naslednjo pobudo:
Nacrtovana je prestavitev avtobusne postaje mestnega avtobusnega prometa na kriziscu Ljubljanske
in Focheve ulice na del cez krizisce pri kitajski restavraciji. Ob tern dajemo pobudo za sanacijo
Ljubljanske ulice in plocnikov ob njej, med Metelkovo ulico in Fochevo ulico. Predvsem je kriticen
plocnik in cestisce ob njem v smeri od Metelkove do Focheve ulice. Plocnik in cestisce sta v takem
stanju, da predstavljata oviro za invalide s hojicami in vozicki, starejse in mamice z otroci, samo
cestisce pa za kolesarje. Ta del Ljubljanske bo ostal kot edini, ki se ni bil saniran. Ker so sredstva za
promet in komunalo omejena in se tega zavedamo, dajemo pobudo za preplastitev (popravilo)
kriticnih delov cestisca in sanacijo plocnika v smeri od Metelkove do Focheve ulice ter vkljucitev
obnove tega dela Ljubljanske ulice v proracun za naslednje leto.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
01003-1/2019-57 Datum priprave

odgovora:
03.09.2019St. zadeve na organu,

pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP, SKP

Za omenjen del ceste bomo v letosnjem letu pripravili projektno nalogo, saj je potrebna
ureditev celotne poteze. V ureditev je potrebno vkljuciti tudi drevesa, parkirisca, plocnik
ter prestavitev avtobusnega postajalisca.
Na osnovi projektne naloge bomo narocili projekt PZI.

Pripravila:
Tomislav Rebernik

Strbkovr

Uros Kosi, univ.dipl.ekon.,dipl.inz.prom.
Vodja sektorja

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: S112709590, MS 5883369
telefonska St.: +386.2.2201-000, e-posta mestna.obcina@maribor.si, e-naslov http://www.maribor.si
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta
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Stevilka: 01300-69/2019-14

Datum: 19.6.2019

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. JUNIJ2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 73

Svetnik-ca: Jelka KOLMANIC

Vsebina vprasanja/pobude:
Pred casom je izsla knjiga o Mariboru Mesto neizpolnjenih pricakovanj, ki je dozivela tudi velikodziv v
medijih. Knjiga predstavlja sociolosko, ekonomsko in sociodemografsko analizo dogajanja v mestu,
podprto s statisticnimi podatki v obdobju od leta 2000 do 2018. Posebej je zanimiva zato, ker
povezuje razlicne zorne kote dogajanja: kulturo, gospodarstvo, sport, politiko, socialo, demografske
trende, itd. Tisto, kar me je pri prebiranju knjige zaskrbelo, je nic kaj obetavna prihodnost mesta, ki
ocitno pocasi umira, tega pa mi, sprijaznjeni s situacijo, niti ne opazimo. Ne znamo ali nimamo dovolj
energije, da bi uporabili vse danosti, ki jih ni malo, resurse, ki so na razpolago. Mislim, da se niti ne
zavedamo, cesa ne delamo prav, da dejansko stopicamo na mestu in tudi ne vemo, kaj bi morali
spremeniti, da bi postopno umiranje zaustavili. Avtorja prof. dr. Miran Lavric in docent dr. Andrej
Naterer ugotavljata, da v takem trenutku devastacije potrebujemo korenit preobrat.
Na predstavitvi knjige in v medijih je bilo veckrat poudarjeno, da bi morali biti z vsebino teh analiz
seznanjeni zupan in mestni svetniki, torej odlocevalci, ki imamo najvecji vpliv na dogajanje. Dajem
pobudo, da zupan povabi avtorje te knjige, da mestnemu svetu predstavijo vsebino in izzive, s
katerimi se moramo soociti.

Odgovor - dopolnitev (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

02900-20/2019-34

Urad za kulturo in mladino

Datum priprave
odgovora:

3.9.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:
Mestna uprava - Urad za ku turo in mladino podaja dopolnitev odgovora na pobudo st. 73. Pri avtorjih
knjige Mesto neizpolnjenih pricakovanj dr. Andreju Natererju in doc. dr. Miranu Lavricu smo preverili
pripravljenost za predstavitev vsebine knjige. Avtorja sta pripravljena mestnim svetnikom predstaviti
knjigo v mesecu oktobru 2019. Po posvetu zvodstvom MOM in Sluzbo predlagamo, da zaradi
zagotovitve dovolj casa za morebitna vprasanja in razpravo svetnikov, povabimoavtorja namesto na
sejo mestnega sveta, na poseben dogodek, ki ga bo Urad za kulturo in mladino vsodelovanju s Sluzbo
za delovanje mestnega sveta pripravilv mesecu oktobru 2019.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Ulica heroia Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcinajamaribor.si, e-naslov http://www.maribor.si

(01300-69/2019-14)lUllHllIliillllllllllHIIIWl



Odgovor pripravila:
Martina Kositer
Vi$ja svetovalka

ki |_

LJ 1Daniel SAJKO '
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pis vodje organal k/pripravlja odgovor:

[jU
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-15
Datum: 19 6 2019

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda iizpolni sluzba za delovanje MS :•:
Zap st seje MS 6 SEJA MESTNEG SVETA
Datum seje MS \h_ JUNU 2019
Zap st vprasanja/pobude POBUDA ST. 74
Svetnik-ca: Mag Zdravko LUKETIC

Vsebina vprasanja/pobude:
Najemniki stojnic na Trgu svobode Maribor so v preteklosti imeli s strani Turisticne zveze Maribor
brezplacen najemstojnic Po novem pa za najem placujejo 12 EUR na dan po uporabi. Ker med drugim
gre zadejavnost prodaje stann innpr starih kovancev, so stroiki najemaglede na predvidene prihodke
od prodaje previsoki.
Menimo, da trgovci prispevajo k pozitivni podobi in promociji mesta (ki je brez dodatne dejavnosti v
srediscu mesta prazno), zato predlagamo, da se zanje ponovno uvede brezplacna uporaba stojnic, ali
vsaj polovtfna cena najema, Navedeni najemniki so sedaj primorani svojo dejavnost vrsiti v drugih
obcmah, kjer je zanje veliko vet posluha- kot je npr brezplacen najem stojnic ipd.
Prosim za pisni odgovor.

Odgovor {izpolni organ ki pnpravlja odgovon:
St zadeve na organu, 136/9 Datum priprave 24/6/2019;
pristojnem za odgovor* odgovora: dopolnitev

dan, 5/9
na

Organ, ki je pripravil Zavod za turizem Maribor - Pohorje
odgovor:
Zavod za turizem Maribor - Pohorje je vpreteklih letih omogoiilclanom DU Maribor Center, sekcijo zbirateljev
brezplocno uporabo stojnic.
Brezplacna uporabo stojnicjezojemala:

dostavo stojnicpo predhodnem norocilu,
osebo, kijeskrbela za vstop vpescono obprihodu starinorjev (odpiranje konfma},
odvoz stojnic vskladiice ob zakljucku sejma,
osebo, ki je poskrbeb za brezhiben izhod itpescone (odpiranje kanfina)

Zaradi finoninih omejitev Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, smo bili v letu 2019 primorani oklestiti nase
obstojece aktivnosti, vendor opozarjamo, da Zavod se vedno nudi moinost brezplacnega najema stojnk, DU
Maribor Center, sekcija zbirateljev, ne zogotavlja pa vec logistike stojnic terosebe, kibi skrbela za vstop vpei
cono.

Ob tern bizeleli poudoriti, daima Zovod odaprilo 2019tudi veljavni cenik najema prireditvene opreme. Karpomeni,
da morajo drugi orgonizatorji prireditev (ki prav toko prispevajo kdogajanju vmestu) porovnati stroiek najema

OtfW,
Ulica heroja Staneta1,SI-2000 Maribor, e-posta mestna obanatSirnanbor si,e-naslov htto.//www,manbor.si
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stojnice ter si v lastni reziji togotoviti tudi logistiko stojnic S tem si Zavod pokrije tudi strosek amartizacije
prireditvene opreme, kijo je potrebno redno obnavljati
Odgovoru prilagomo cenik

Sodelovanje s sejmom Artmar

Isto ponudbo, kot so jo prejeli, DU Maribor Center, sekcija zbirateljev, smo posredovali tudisejmu Artmar, ki pa
je sprejelnaio ponudbo terpostavljastojnice Zavodav lastni reziji

Zavodzo turizem Maribor - Pohorje si zeli, da sejem starin obstaja, zato smo tudiletos prevzelivlogo organizatorja
ter izpolnilinaslednje uprovne pogoje, da se lohko sejmi izvajajo
Uredili smo naslednje vtoge:

prijovojavne prireditve policijskipostaji,
uredili vlogo zo izdajo dovoljenja za vstop v obmofye za pesce,
uredili vlogo za izvedbo jovne prireditve all razstave,
obvestili mestno ietrt Center o sejmu

5 tem, ko je Zavod za turizem prevzel vlogo organizatorja omenjenega sejma, se je DU Maribor Center,
sekcijo zbirateljev, izogniliplacilukaterekoliuprovne takse.

Prav tokosmo prevzeli nalogo terobvestilivseh 30 clanovDUMaribor Cen ter, sekcija zbirateljev - po novodni poSti
- o letnem koledarjusejmov starin v Mariboru
Sejmistarin v Mariboru, so objovljeni no vseh digitolnih indrugih medijih Zavoda.

Zavodza turizem Maribor - Pohorje si prizodeva, da bise v mestnem jedru odvijaleZtevilne prireditve, zato smo ze
drugo letozapored objavili in uspeSno zakljudli Javni razpis za sofinanciranje turistitnih prireditev v Mestni obcim
Maribor.

V kolikor bodo v prihodnje na voljo zadostno finantno sredstva, pa bomo ponavno preutili moinost, uvedbe
logistiinega delo izposoje stojnic, pod pogojem da bo na sejmu prisotno vsaj deset (10) ponudnikov na stojnici.
Nomrec vpreteklosti seje preveckrat dogojalo, daje bila ponudba storin na voljo le- nopetih, iestihstojnicah, kar
po nidoseglo ielenega uiinka- tj. pozitivna, privlacno podoba mesta.

Prav tako vam prilagomo fotografiji, ki dokazujeta kako neodgovomo innespostljivo se dojovnelostnine obnasajo
prireditelji (vtem primeru negreza Hone DU Maribor Center, sekcija zbirateljev), katerimje Zavod nudil brezplacen
n . em s ink i teoU(*0

Eleklronsko poslo z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmele iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na kalero se nana§a vprasanje/pobuda

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.
Odgovor pripravil: Mojca Juhart

Podpis vQOje organa ki prtprav ja odgovor

-
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Maribor, 10. 4 2019

CENIK NAJEMA PRIREDITVENE OPREME

STOftlTEV MER. 1 HO IA C/ENOTO S10PNJAODV ZNESEK 2 DDV

Naje«n slojnice/dan itos 10.00 22,00 12,00

ibrei defnikai

•« • . m dftfiiki/dar' Kos 10.00 22,00 12,00

Naienistojnice/dan KOS 14,00 22.00 17.00

,/de2nikom;

Najem r»v**d<i! KOI 30,00 22 00 36.60

Gasilska miza KCH 10,00 22,00 12.00

Gasilska Mop KOS 10.00 2200 12,00

Zavod ia turizem Manbor - Pohorje ne nudi dosiave in odvozi prireditvene opreme
Previem ie rr.ogod po predhodnem placilu predracuna

Veljawio« cenika od 10. 4 2019 do preklica

Pripravila Mojca Juhart Doris UrbanM windlsch

Direktorica

-...-< " -' f
*#***.
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MESTNA OBClNA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Stevilka: 02900-20/2019-29
Datum: 09.07.2019

OK

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. §t. seje MS
Datum seje MS
Zap. St. vpra§anja/pobude
Svetnik-ca:

6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. junij 2019
POBUDA ST. 75

Matic MATJASlC

Vsebina vprasanja/pobude:
SpoStovani! Tudi moja tokratna pobuda, se dotika mladine in umetnosti v Mariboru. Moja
danaSnja pobuda pa je, da se v Mariboru odpre Grafitna stena. Gre za steno, kjer lahko
mladi ulicni umetniki izrazajo, omogoci se prostor za ustvarjanje, ki ga zdaj ni, s tem pa se
zmanjsa tudi vandalizem v mestu. Poenostavljeno, gre za steno, ki se na neko obdobje
prebarva, grafitarjev, umetnikov pa tako ne preganjamo iz nasega mesta. Kot priloga pobudi
bom poslal uspesne primere iz tujih mest, fotografije, tudi nekaj predlogov lokacij za taksno
steno v Mariboru, ter verjamem, da se bo cim prej pristopilo k tej re&itvi.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):Odgc

St. ziit. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za kulturo in mladino

Datum priprave j 8.7.2019
odgovora: [

Urad za kulturo in mladino bo pobudo g. Matjasica podrobneje obravnaval in skupaj z drugimi
pristojnimi sluzbami pripravil predlog ravnanj glede zagotovitve lokacije za kreiranje grafitov.
Gospoda MatjaSica bomo povabili na razgovor vzvezi z njegovimi predlogi moznih lokacij.

Vsebinsko je pobuda zanimiva, saj zadeva problematiko, ki izpostavija razliene vidike
ustvarjalnosti v urbanem prostoru, druzbene vloge angazirane likovne umetnosti, vprasanja
avtorstva ipd.
V nacelu gre pri ustvarjanju grafitov za sirsi javnosti anonimno in angazirano likovno
intervencijo v prostor (Street Art). O umetnosti lahko govorimo, kadar ima grafit ob sporocilu
tudi likovno umetnisko vrednost. Brez vsebine in izdelanega oblikovnega koncepta gre za
vandalizem, saj je tako ustvarjanje povezano s povzrocanjem skode na nepremicninah. Meja
med obema poloma pa je vcasih dokaj nejasna. Ker je sestavni del tovrstnega ustvarjanja
»diverzantska« akcija, je (prora6unsko, upravno) nacrtovanje lokacij za tovrstno ustvarjanje v
nasprotju z osnovno idejo grafitarstva. Kljub temu se javno naSrtovanje tovrstnih projektov kar
pogosto poizkusa in so lahko tudi uspesni (v MOM v 6asu EPK 2012 in npr. grafitiranje na
procelje Upravne stavbe v KC Pekarna...). V MO Ljubljana so npr. pred leti dolocili vrsto
lokacij na katerih je grafitiranje dopustno, izven teh so skusali z nadzorom in sankcijami

naslov Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, IDza DDV: S112709590, MS 5883369
telefonska St.: +386.2.2201-000, e-posta n?es^a^bcma@rna^ http://www.m9rib0r.si
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grafitiranje prepreciti. Po opravljenih poizvedbah trenutno v Mariboru ni aktivnih grafitarskih
skupnosti, ki bi ustvarjale z umetniskimi cilji, obcasno se pojavljajo posamezni umetniki ali
skupine iz tujine.
Druga oblika, ki tudi ni povsem razlocljiva od »grafitarstva«, je umetnost »muralov«, pri kateri
gre (v primerljivih mestih) za javno naroceno ustvarjanje likovnih del na vecjih fasadnih
povrSinah, vcasih gre tudi za tehnicno zelo zahtevne pristope, ki potrebujejo posebno opremo,
dvigala, odre ipd.; za izvedbo muralov je potrebno zagotoviti financiranje, saj je povezano z
vecjimi stroSki (primeri Waterford Walls, Kaunas Street Art...).
O navedenih vsebinah in najprimernejsem pristopu bomo konec poletja opravili sir§i premislek,
gospoda
Matjasica bomo povabili, da podrobneje predstavi svojo pobudo.
. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega
sveta shranite v zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Podpis vodje organa/ki pripravlja odgovor:
Darii^l Sajk



MESTNA OBClNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-17

Datum: 19.6.2019

Ok

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. junij 2019
POBUDA ST. 76

Matej ZMAVC

-?

Vsebina vprasanja/pobude:
Dajem svetnisko pobudo, da se odlocbe za odmero nadomestila za uporabo stalnega zemljisca izdajo
takoj, ko je mogoce v zacetku leta saj bi se tako obrocno placilo v poloznicah, ki jo prejmejo obcani
porazdelilo na sirse casovno obdobje na vsake 3 mesece.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
062-02-1/2019St. zadeve na organu,

pristojnem za odgovor*

Datum priprave
odgovora:

2.7.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor

JP GSZ d.o.o.

V letu 2019 se je izdaja odlocb NUSZ zamaknila zaradi zacetka ucinkovanja novega
Odioka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisca in prehoda na popolnoma novo
evidenco stavb in delov stavb (prevzeto s strani Geodetske uprave RS). Posledica tega
je bil izcrpen pregled prevzete evidence terdodatnih podatkov, ki smo jih pridobili na
podlagi poslanih informativnih izracunov. V prihodnjem letu nacrtujemo izdajo odlocb
precej hitreje, kar v praksi pomeni, da bi lahko zavezanci v letu 2020 odlocbe prejeli v
zacetku aprila 2020. Dolocanje placilnih rokov je sicer v pristojnosti FURS, skladno s
pobudo pa bomo jih za leto 2020 pozvali k dolocitvi obrocnih placil na sirse casovno
obdobje.

. *- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
Tadej Potisk

Podpis vodje
Mojmir G

Javno

s st

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-pnsta.^es^aob^^^^a^,"^
(01300-69/2019-17)11

i pripravlja odgovor:
niv. dipl. orav.

za qospodmenje
zemljisci cl.oo.

aslov http://www.maribor.si
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-19

Datum: 19.6.2019

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

-r

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. junij 2019
Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 78

Svetnik-ca: IgorJURISIC

Vsebina vprasanja/pobude:
Sprememba nacina delovanja Zavetisca za zivali Maribor

Ze leta je zavetisce za zivali v pristojnosti podjetja Snaga in za razliko od prej, ko je le-to delovalo v
Zrkovcih.

Sprehajanje psov, ki se nahajajo v zavetiScu na obrobju Maribora na Avtomobilski ulici 25, je mozno
zgolj med 8:30 in 13. uro, ob sobotah pa med 10. in 13. uro.
Casovna omejitev v kombinaciji z lokacijo tako onemogoca vecini zaposlenih in solajocih moznost
sprehajanja psov, ki bi bilo sicer koristno tako za zivali, kot za sprehajalce.
Nadalje so uradne ure, v katerih lahko posvojimo zival ponovno zgolj ob delovnikih in v
dopoldanskem casu (med 9. in 11. uro ter med 13. in 15. uro), kar marsikomu otezi obisk in
posledicno posvojitev zivali.
V kolikor nam uspe priti do zavetisca v casu uradnih ur, nas ob posvojitvi soocijo tudi s stroski
posvojitve. Ob beznem pregledu samo na www.bolha.com v tem trenutku podarjajo 186 mack, od
tega v nasi regiji 18 ter 107 psov, od tega 17 v nasi regiji. Kar 95 mack in 9 psov podarjajo druga
zavetisca, medtem ko je treba v Mariboru za posvojitev odsteti 35 oziroma 45 Evrov.
Stranka mladih Zeleni Evrope zato predlagamo naslednje:

1. Omogoci se moznost sprehajanja psov tudi v popoldanskem casu,
2. Strosek posvojitve ne sme presegati stroska obveznega cepljenja za posvojeno zival,
3. Program botrstva naj omogoci na zeljo botra tudi dostop do psa izven uradnih ur, vendar ob

v naprej znanih pravilih.

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

Datum priprave
odgovora:

27.6.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Snaga d.o.o.

1. Sprehajanje psov v popoldanskem casu, do 19 ure, je bilo uvedeno v letu 2013, vendar se je po enem
letu zaradi tehtnih razlogov ukinilo.

Razlog ukinitve so bili vedno vecji problemi, ki so se zaceli pojavljati pri zivalih, predvsem pri psih. Vsi
psi se vznemirijo vsakic, ko oskrbnik pelje enega izmed psov sprehajalcu, ga vrne v boks ali ko pridejo
ljudje na ogled zivali. Zaradi primanjkljaja pocitka so bile zivali pod celodnevnim stresom, postale so
izredno nemirne in posledicno so se zaradi teh frustracij zacele pojavljati zdravstvene in vedenjske

Ulica herojaStaneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcina@maribor.si. e-naslov http://www.maribor.si
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tezave. Psi so neprimerljivo vec lajali in skakali, marsikateri se je zacel vrteti v krogu, pojavljalo se je
destruktivno vedenje. Raztrgali in razgrizli so vse stvari v boksu, tako posteljice kot sklede in igrace. Pri
vecjem stevilu psov se je v tem obdobju pojavila agresija do drugih zivali in do Ijudi. Njihova dlaka je
postala motna s prisotnim prhljajem. Kljub dobri prehrani in dodatkom iztrebki nikoli niso bili cvrsti kot
bi morali biti in posledicno so se psom nadpovprecno polnile in tudi vnele analne zleze. Nemudoma
smo pristopili k zdravljenju zivali, vendar je bil uspeh zmeren. Takrat je vse skupaj privedlo ze do stanja,
ko se je s sprehajanjem zivali v popoldanskem casu njim posledidno povzrocalo trpljenje, kar zakon
prepoveduje. Sele sprememba urnika sprehodov najvec do 13 ure je omogocila zivalim zadostno
kolicino potrebnega pocitka in jih povrnila v normalno zdravstveno in psihicno stanje.

Zavetisce je zavezano k organiziranju stalne 24 urne pripravljenosti oziroma dezurstvu za sprejem zivali
v nujnih primerih. Ob rednem delu oskrbnikov bi dlje casa trajajoci sprehodi ob navedenih vplivih na
zivali vplivali tudi na delovni cas zaposlenih. Temu bi se moral prilagoditi tudi urnik dela oskrbnikov in
za zagotavljanje delovnopravne zakonodaje ter ostalih predpisov vezanih na oskrbo zivali bi bila
kadrovska okrepitev nujna.

2. Vse storitve opravljene v zavetiscu pred posvojitvijo zivali bi v zunanjih ambulantah vsaj za 3 krat
presegle vrednost, ki jo posvojitelji placajo ob posvojitvi Zivali v zavetiscu so v skladu s Pravilnikom o
pogojih za zavetisca za zapuscene zivali veSkrat cepljene proti nalezljivim boleznim, psi tudi proti
steklini. Tretirane so proti zunanjim in notranjim parazitom ter oznacene z mikrocipom in dobijo
pripadajoc evropski potni list. Zivali so sterilizirane oz. kastrirani, prevzgojene, veterinarsko pregledane
in po potrebi zdravljene, tako da posvojitelj prevzame resnicno zdravo in popolnoma urejeno zival.

Ob pregledu spletnih portalov lahko zasledimo veliko dvomljivih ponudb in tudi taksne, ki so v
neskladju z zakonodajo. Zato vrednotenje posvojitve zagotovo ne moremo prilagajati postopkom, ki v
osnovi nakazujejo na nespostovanje zakonskih zahtev. Novi odgovori lastniki se morajo zavedati, da
prevzemajo vso odgovornost za zival z vsemi obveznostmi in vso redno in izredno veterinarsko oskrbo.

3. V program »Postani moj boter«, ki je projekt botrstva na daljavo, se vkljucujejo Ijubitelji, pa tudi
lastniki zivali, ki zivali iz njim znanih razlogov ne morejo posvojiti, bi pa radi pomagali tistim zivalim, ki
so v zavetiscu ze dlje casa.

Botri na daljavo se zavedajo, da z dodatnimi financnimi sredstvi omogocajo prijetnejse in udobnejse
bivanje psom, ki so vec kot 30 dni v zavetiscu. Glede na to, da so botri osredotoceni na pomoc zivalim
verjamemo, da si bodo svoj urnik prilagodili tako, da bodo skupaj z nasimi zaposlenimi uskladili termin
znotraj uradnih ur, ko bodo lahko obiskaii svojega varovanca. V kolikor pa zelijo z njim tudi na sprehod,
pa lahko po brezplacnem izobrazevanju za sprehajalce le tega opravijo tudi ob sobotah med 10 in 13
uro.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
Tomaz Kristanic

Karin Bejo/^^ </. /
Podpis vodje organa, k* >ripravlja; odgovor:

direkxor
mag. Alsr

SNAGA



MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-20

Datum: 19.6.2019

p

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap, st. seje MS
Datum seje MS

6. SEJA MESTNEGA SVETA

U/dlUIII SCjC IVIO

Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca

17. junij 2019
POBUDA ST. 79

Josip ROTAR

Vsebina vprasanja/pobude:

Dajem pobudo, da se uredi prometni rezim parkiranja v okolici Male trznice ob Dominkusevi ulici ter
da se vzdolz te ulice uredijo udarne jame in luknje v asfaltu.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
01003-1/2019-54 Datum priprave

odgovora:

03.09.2019St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

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

Po celotni dolzini Dominkuseve ulice, vkljucno z neposredno blizino Male trznice, je rezim
parkiranja urejen glede na prostorske moznosti (uvozi/izvozi; minimalne sirine vozisca). Ob
obnovi povrsin pred objekti trznice pa bilo urejenih vec parkirnih mest s casovno omejenim
parkiranjem.
Poskodbe na cestiscu Dominkuseve ulice smo ze sanirali v sklopu rednega vzdrzevanja javnih
prometnih povrsin.

Odgovor pripravil

Danijel ZELEZNJ

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Uros KOSI, univ\dipl.ekon.,dipl inz.prom.
Vodja sektorja

«.,,,«.,«.**.."TUTN/BHjfsr——
(01300-69/2019-20)1
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. junij 2019
Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 80

Svetnik-ca: Mag. Zvone ZINRAJH

Vsebina vprasanja/pobude:
Ob ureditvi placljivih parkirisc v nasem mestu, se ugotavija slaba sistemska ureditev glede na vsa

parkirna obmocja oziroma parkirisca v celoti.

Na nekaterih obmocjih je namrec urejeno parkirisce placljivo v delavniku do 17. ure, na nekaterih pa
drugace. Vse to bega tako domacine in se posebej goste v nasem mestu.
Vsem bi bilo lazje, ce bi se uvedel enak casovni okvir za vsa placljiva parkirna mesta, ki so v domeni
Mestne obcine Maribor. Predlagam, da se to podrocje enovito uredi.

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

01003-1/2019-55 Datum priprave
odgovora:

20. 6. 2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

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

V pripravi je novela Odioka o obcinskih cestah. Novela bo med drugim urejala prav to
podrocje. Podani pobudi se bo sledilo, cas placevanja se bo enotno dolocil.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnKe Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Odgovor f^jbiavil:
DanijelzaLEZNJAK
Visjfsv&trjvajec I

^

/

Podpis vodje organa, ki riripravlja odgovor:
Uros KOSI, univ.dipl.ekon., dipl.inz.prom., inz. str.

Vodja sektorja

Ulica heroia Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcinafijmaribor.si, e-naslov http://www.maribor.si
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap, st. seje MS
Datum seje MSuatum seje ivia

Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. JUNIJ2019

POBUDA ST. 81

Ljubica JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:
Krajani Radvanja, Peker in Limbusa do nedavnega uporabniki deponije odpadkov v Radvanju
zahtevamo od MOM kot soustanoviteljice komunalnega podjetja Snaga, da v okviru svojih
pristojnosti poskrbi, da se deponija ponovno vzpostavi, saj se v nasprotnem primeru, predvsem
krajani Radvanja, upraviceno bojimo, da se bo s kosovnimi in nevarnimi odpadki prekomerno
onesnazevalo naravno okolje in se bodo razbohotila divja odlagalisca tako kot se to dogaja v
Strazunskem gozdu. Krajani Radvanja predlagamo, da se deponija naredi na bivsem zapuscenem
streliscu, ki ima ustrezno cestno povezavo oz. MOM v najkrajsem casu poisce ustrezno lokacijo.
Radvanje je turisticna destinacija in si nikakor ne more privosciti divjih odlagalisc kosovnih odpadkov,
gradbenega materiala ali celo nevarnih odpadkov.

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

01003-1/2019-64 Datum priprave
odgovora:

2.07.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor

Zbirni center na Streliski ulici je do zakljucka obratovanja deloval kot zacasni in
predvsem kot dopolnitev ter razbremenitev zbirnega centra Lahova in Plinarniska. Oba
obstojeca zbirna centra povsem zadoscata kriterijem povzetih v Uredbi o ravnanju z
odpadki in veljavnim Odlokom obvezne GJS ravnanja z odpadki v MOM, ki narekujeta,
da mora lokalna skupnost zagotoviti po en zbirni center na 100.000 prebivalcev.
Seveda je vasa pobuda razumljiva, saj se je stanje z zaprtjem zacasnega zbirnega centra
Streliska za okoliske krajane spremenilo. Moramo pa vseeno povedati, da je ta zbirni
center deloval za privatnem zemljiscu, dostop do njega pa nam je s koncem maja
dokoncno preprecil Tus, ki je prodal omenjeno zemljisce.
Vas predlog za vzpostavitev novega zbirnega centra za odpadke na obmocju
opuscenega strelisca je z vec vidikov nesprejemljiv. Za celostno resitev znane
problematike pa s tem v zvezi ze potekajo priprave za vzpostavitev zacasnega zbirnega
centra na obmocju bivse Smreke, ki nekako gravitira na obmocje opuscene lokacije na
Streliski. Na tem obmocju pa prav tako potekajo priprave za vzpostavitev novega
modernega zbirnega centra, ki bo uposteval vse dolgorocne smernice ravnanja z

•l^ggflflljp"""'^
(01003-1/2019-64)1



odpadki. Mi smo skupaj s Snago na drugi strani tega obmocja ze pridobili gradbeno
dovoljene za izgradnjo zbirnega centra, vendar se je na to v roku pritozila Intereuropa, ki
meji na omenjeno parcelo in s to potezo ustavila dolgotrajni postopek resevanja te
problematike.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. JULIJA 2019 v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:

mag. Robert Marzidovsek, univ. dipl. ekon.

C j^^^g^)
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Vili Eisenhut, iiniv. dipl. inz.el.

\
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. junij 2019
Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 82

Svetnik-ca: mag. Stojan AUER

Vsebina vprasanja/pobude:
Zacenja se Festival Lent. Na podjetju Nigrad lezi oder, vreden 60 tisoc evrov in spomnim se, da so na
njem nazadnje, kolikor sem uspel videt, na Trgu Leona Stuklja nastopali na tem nasem odru Kitajci z
veliko predstavo, mnozicno obiskano prireditvijo. Gre za zares lep oder, ki ga imamo, zato me
zanima, zakaj ga ne koristimo zdaj za Festivalu Lent. Zakaj najemamo oder, nekatere celo iz
Ljubljane? Kdo bo za to odgovarjal? Tudi na to zadevo nisem dobil pravega odgovora. Oder, last
Nigrada oziroma Mestne obcine Maribor lezi tarn v skladiscu Nigrada.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor)
01003-16/2019 Datum priprave

odgovora:
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Kabinet zupana, Sluzba notranje revizije

10. 7. 2019

Premicni oder Match z ALU streho dvokapnico, ki je v lasti druzbe Nigrad in se nahaja na
sedezu podjetja, so v zacetku meseca julija postavili na Nigradu. Oder je v dobrem stanju in
ni bil ugotovljen manko elementov. Ob preveritvi ali oder ustreza zahtevam Festivalske
produkcije, smo s strani Narodnega doma, dobili naslednje pojasnilo:

streha, ni primerna za Festivalske programe,
streho mora postavljati kvalificirana ekipa s pridobljenimi certifikati (delo na visini,

opravljeno izobrazevanje za statiko, opravljen izpit za riggerja itd.), taksne ekipe Narodni dom
nima,

kolikor nam je poznano tudi Nigrad ni imel taksne ekipe zato so za postavljanje nekoga
najeli,

sedaj se za montazo luci .video wallov in ozvocenja predvideva preriging ki se obesi na
streho (ta streha za taksno kolicino opreme ni primerna),

oder je v nekaterih primerih uporaben, saj se lahko sestavi iz posameznih elementov,
vendar pa manjka ograja, ki je nujno potrebna za izvedbo programov,

Cena najema strehe in odra nam ni poznana zato tudi ne moremo soditi o upravicenosti
uporabe,

ko Narodni dom najame streho in odre, ki jih potrebujejo je v ceno zajeto tudi
postavljanje in pospravljanje (Narodni dom ekipeza postavitev in pospravljanje nima).

Glede morebitne ustreznosti in uporabnosti odra za razliene dogodke v organizaciji Narodnega

Ulica heroia Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcinaiSmaribor.si, e-naslov http://www.maribor.si
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?lede morebitne ustreznosti in uporabnosti odra za razliene dogodke vorganizaciji Narodneqa
doma in Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, smo predlagali, da se vsi delezniki sestanejo s
predstavniki podjetja Nigrad in se preverijo vse moznosti uporabe.
Predmetni oder je vlasti druzbe Nigrad d.d., in ne Mestne obcine Maribor (MOM) Oder je
prepoznan kot osnovno sredstvo vposlovnih knjigah Nigrada in jevceloti amortiziran (ie brez
sedanje knjigovodske vrednosti).
Nigrad je oder kupil leta 2009, od dobavitelja Maori d.o.o. (v visini 71.513,83 EUR) za namene
oddajanja. Iz prejete dokumentacijeje razvidno, daje Nigrad d.d. od 10 10 2010 do 10 62016
iz naslova oddajanja odra izkazal prihodke vskupni visini 14.839,16 EUR (prejeti izstavljeni
racuni potrjujejo izkazano visino). Ugotavljamo, da prihodki niso pokrili stroskov nakupa
Ker javni zavod za turizem Maribor-Pohorje in Narodni dom, za potrebe izvajanja svoje
osnovne dejavnosti (izvajanje javne sluzbe - prireditve) na prostem trgu najema odre od
razlicnih dobaviteljev Qavno narocilo po ZJN-3), je moznost uporabe odra vlasti druzbe Nigrad
samo vskladu z dolocili ZJN-3, torej bi moralo podjetje Nigrad posredovati ponudbo vskladu z
razpisom. Navedenemu seje mozno izogniti v primeru (seveda na osnovi izvedene stroskovne
analize), da MOM od druzbe Nigrad d.d. odkupi oder ter ga preda javnemu zavodu v
upravljanje.

' V Elektr°"sl<0 P°§t° z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Odgovor pripravilOdgovor pripravil:

Kabinet zupana vsodelovanju z mag. Spela Kramberger, drzavni notranji revizor

Podpis vodje,of§ana, ki pripravlja odgovor:
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. JUNIJ2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 83

Svetnik-ca: Melita PETELIN

Vsebina vprasanja/pobude:
Izgradnja plinovodnega omrezja do Brezja (Ulica Na trati, Ulica Borcev in Jarceva ulica);
Dajem pobudo za nadaljevanje ureditve izgradnje plinovodnega omrezja. Prejela sem pismo obcana,
prilagam, kot sem ga prejela, op.p.
Spostovani, na vas se obracam z zeljo, da nam kot mestna svetnica Mestne obcine Maribor, pomagate
urediti izgradnjo mestnega plinovoda v ulici Na trati, Brezje-Maribor. Namrec z izgradnjo plinskega
omrezja do Brezja (ulica Na trati, ulica Borcev in Jarceva ulica) ki se je izvajalo v letih 2017 in 2018, smo
stanovaici omenjene ulice Na trati pricakovali, da se bo izgradnja zakljucila do zadnje hisne steviike v
ulici Na trati 33 (celotna ulica naj bi bila vkljucena v gradbenem dovoljenju za izgradnjo plinovodnega
omrezja). Sedaj se je izgradnja plinovodnega omrezje zakljucila na ovinku ulice Na trati, ki zavija k
individualnim hisam. Razdalja od zakljucnega plinovodnega ventila do hisne steviike 33 je cca. 370m.
Ker so se zaustavile vse aktivnosti na izgradnji plinovodnega omrezja, sem se obrnil na Plinarno
Maribor, ki me je obvestila, da z izgradnjo plinovodnega omrezje nima nic in, da se glede tega, obrnem
na mestno obcino Maribor, ki je dolzna izgraditi plinovodno omrezje na osnovi pogodbe vezane na
prodajo Mariborske plinarne. Pozadnjem obvestilu s strani mestne obcine Maribor, sedaj ugotavljamo,
da se ta gradnja v letu 2019 ne bo nadaljevala kar pomeni, da so investicijo ustavili, ni pa tudi jasno
kdaj naj bi jo nadaljevali. V omenjeni ulici na Trati je 14 individualni stanovanjskih objektov. Ker so
posamezni lastniki stanovanjskih objektov, ob izgradnji plinovodnega omrezja priceli razmisljati in se
odlocati za zamenjavo sistema ogrevanja (vecina kurilno olje), je trenutna informacija s strani mestne
obcine Maribor neprijetna, zal tudi nesprejemljiva. Kot dokazilo prilagam do sedanje kontakte z
Mariborsko plinarnoin predstavnikom mestne obcine MariborVupanju inzelji, da nam boste pomagali
uresniciti zeljeni cilj in s tem pripomogli tudi k cistejsemu in bolj zdravemu okolju, vam zelim lep dan.
Alojz Stopnisek, Ulica na Trati 23
Prosim za odgovora, hvala.

Priloga:
pismo obcana s korespondenco

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta ffl^a^&gS^gBJte^^gslov http://www.maribor.si
(01300-69/2019-24)111



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

01003-1/2019-53 Datum priprave
odgovora:

20.06.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP

Mestna obcina Maribor je konec leta 2016 pricela izvajati distribucijsko omrezje zemeljskega
plina v MC Brezje - Dogose -Zrkovci. Izvedba siritve distribucijskega omrezja zemeljskega plina
se je pricela z ulico Na podrtem. Z izvedbo tega dela smo prakticno priceli s plinifikacijo Brezja.
V letu 2018 smo izvedii distribucijski plinovod v Ulici borcev, s tem smo omogocili priklop naseija
Jarceva, in I. fazo ulice Na trati, kjer je nekaj vecjih potencialnih odjemalcev zemeljskega plina.
Vsekakor se bo sirjenje distribucijskega omrezja zemeljskega plina v Brezju nadaljevalo tudi
nadalje v ulico Na Trati, seveda pa je to odvisno od interesa obcanov (potencialnih odjemalcev)
in sredstev, ki jih imamo zagotovljenih v proracunu Mestne obcine Maribor. Za nadaljevanje
izvedbe distribucijskega omrezja zemeljskega plina v ulici Na trati imamo pridobljeno gradbeno
dovoljenje.

Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Odgovop-pripravil:
DamijariBEDEK

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Vili EISENHl

X



(prepis pisma)

Spostovani,

na vas se obracam z zeljo, da nam kot mestna svetnica Mestne obcine Maribor, pomagate urediti
izgradnjo mestnega plinovoda vulici Na trati, Brezje-Maribor. Namrec z izgradnjo plinskega omrezja do
Brezja (ulica Na trati, ulica Borcev in Jarceva ulica) ki se je izvajalo v letih 2017 in 2018, smo stanovaici
omenjene ulice Na trati priCakovali, da se bo izgradnja zakljucila do zadnje hisne steviike vulici Na trati
33 (celotna ulica naj bi bila vkljucena vgradbenem dovoljenju za izgradnjo plinovodnega omrezja).
Sedaj se je izgradnja plinovodnega omrezje zakljucila na ovinku ulice Na trati, ki zavija kindividualnim
hisam. Razdalja od zakljucnega plinovodnega ventila do hisne steviike 33 jecca. 370m.

Ker sose zaustavile vse aktivnosti na izgradnji plinovodnega omrezja, sem se obrnil na Plinarno
Maribor, ki me je obvestila, da z izgradnjo plinovodnega omrezje nima nic in, da seglede tega, obmem
na mestno obcino Maribor, ki jedolzna izgraditi plinovodno omrezje na osnovi pogodbe vezane na
prodajo Mariborske plinarne.

Po zadnjem obvestilu s strani mestne obcine Maribor, sedaj ugotavljamo, da se tagradnja vletu 2019
ne bo nadaljevala kar pomeni, da so investicijo ustavili, ni pa tudi jasno kdaj naj bi jo nadaljevali.

Vomenjeni ulici na Trati je14 individualni stanovanjskih objektov. Ker so posamezni lastniki
stanovanjskih objektov, ob izgradnji plinovodnega omrezja priceli razmisljati in se odiocati za zamenjavo
sistema ogrevanja (vecina kurilno olje), jetrenutna informacija s strani mestne obcine Maribor
neprijetna, zal tudi nesprejemljiva.

Kot dokazilo prilagam do sedanje kontakte z Mariborsko plinarno in predstavnikom mestne obcine
Maribor

Vupanju in zelji, da nam boste pomagali uresniciti zeljeni cilj in s tem pripomogli tudi kcistejsemu in bolj
zdravemu okolju, vam zelim lep dan.

Alojz Stopnisek

Ulica na Trati 23

Prosim za odgovora, hvala.

^ V\

Melita PETELIN, mestna svetnica
LISTA Melite PETELIN
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Inter Nepremicnine d.o.o.

Od: Melita Petelin <Gradbenistvo.petelin@siol.net>
Poslano: 17. junij 2019 12:48
Za: 'Inter Nepremicnine d.o.o.'
Zadeva: PLINOVODNO OMREZJE V ULICI NA TRATI, MARIBOR, BREZJE
Priloge: RE: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE) (138 KB)

From: Alojz Stopnisek [mailto:Alojz.Stopnisek@Al.si]
Sent: Thursday, May 16, 2019 1:33 PM
To: 'gradbenistvo.petelin@siol.net' <gradbenistvo.petelin@siol.net>

Subject: PLINOVODNO OMREZJE V ULICI NATRATI, MARIBOR, BREZJE

Spostovani,

na vas se obracam z zeljo, da nam kot mestna svetnica Mestne obcine Maribor, pomagate urediti izgradnjo mestnega
plinovoda v ulici Na trati, Brezje-Maribor. Namrec z izgradnjo plinskega omrezja do Brezja (ulica Na trati, ulica Borcev
in Jarceva ulica) ki se je izvajalo v letih 2017 in 2018, smo stanovaici omenjene ulice Na trati pricakovali, da se bo
izgradnja zakljucila do zadnje hisne steviike v ulici Na trati 33 (celotna ulica naj bi bila vkljucena v gradbenem
dovoljenju za izgradnjo plinovodnega omrezja). Sedaj seje izgradnja plinovodnega omrezje zakljucila na ovinku ulice
Na trati, ki zavija k individualnim hisam. Razdalja od zakljucnega plinovodnega ventila do hisne steviike 33 je cca.
370m.

Ker so se zaustavile vse aktivnosti na izgradnji plinovodnega omrezja, sem se obrnil na Plinarno Maribor, ki me je
obvestila, da z izgradnjo plinovodnega omrezje nima nic in, da se glede tega, obrnem na mestno obcino Maribor, ki je
dolzna izgraditi plinovodno omrezje na osnovi pogodbe vezane na prodajo Mariborske plinarne. Po zadnjem obvestilu
s strani mestne obcine Maribor, sedaj ugotavljamo, da se ta gradnja v letu 2019 ne bo nadaljevala kar pomeni, da so
investicijo ustavili, ni pa tudi jasno kdaj naj bi jo nadaljevali.

V omenjeni ulici na Trati je 14 individualni stanovanjskih objektov. Ker so posamezni lastniki stanovanjskih objektov,
ob izgradnji plinovodnega omrezja priceli razmisljati in se odiocati za zamenjavo sistema ogrevanja (vecina kurilno
olje), je trenutna informacija s strani mestne obcine Maribor neprijetna, zal tudi nesprejemljiva.
Kot dokazilo prilagam do sedanje kontakte z Mariborsko plinarno in predstavnikom mestne obcine Maribor

V upanju in zelji, da nam boste pomagali uresniciti zeljeni cilj in s tem pripomogli tudi k cistejsemu in bolj zdravemu
okolju, vam zelim lep dan.

Alojz Stopnisek
Ulica na Trati 23
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Inter Nepremicnine d.o.o.

Od:

Poslano:

Za:

Kp:
Zadeva:

Damijan BEDEK <Damijan.BEDEK@maribor.si>
15. maj 2019 11:02
Alojz Stopnisek
Andrej Grapulin
RE: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Spostovan.

Zal nadaljevanje izvedbe plinovoda v ulica Na trati v letu 2019 ni predvideno.

Lep pozdrav.

Damijan Bedek

From: AlojzStopnisek <Alojz.Stopnisek@Al.si>
Sent: Wednesday, May 15, 2019 10:24 AM

To: Damijan BEDEK <Damijan.BEDEK@maribor.si>
Subject: FW: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Pozdravljeni,

Naprosam vas za informacijo glede moznosti izgradnje in priklopa v letosnjem letu.

Hvala in lep pozdrav,

Alojz Stopnisek

From: Andrej Grapulin <Andrei.Grapulin@plinarna-maribor.si>
Sent: Wednesday, February 6, 2019 1:59 PM

To: Alojz Stopnisek <Alojz.Stopnisek@Al.si>; Beno Bevc <Beno.Bevc@plinama-maribor.si>

Cc: Damijan BEDEK <Damijan.BEDEK@maribor.si>

Subject: RE: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Spostovani,

siritve omrezja nacrtuje in izvaja Mestna obcina Maribor, ki je lastnica omrezja. Po nam znanih podatkih nadaljnja
izgradnja plinovoda po ulici Na trati v naslednjih treh letih ni predvidena.

Lep pozdrav,

Andrej Grapulin
vodja sektorja ODS

+386 2 22 843 06

andrej. grapulin@plinarna-maribor.si

Plinarniska ulica 9, 2000 Maribor

+386 2 22 843 00

info@plinarna-maribor.si
www.plinarna-maribor.si

Izjava o omejitvi odgovornosti
To elektronsko sporo&lo s prilogami je namenjeno izklju6no naslovniku in lahko vsebuje zaupne in/ali
privilegirane infonmacije, ki so last Plinarne Maribor d. o. o. Ce ste sporocilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da

[Stran #] h



o tem obvestite posiljatelja, sporocilo pa takoj unicite. KakrSnokoli nepooblasceno razkritje, distribucija ali
kopiranje vsebine sporocila je izrecno prepovedano. Prav tako je prepovedno spreminjanje, preurejanje ali
ponarejanje sporocila.

From: Alojz Stopnisek <Alojz.Stopnisek@Al.si>
Sent: Wednesday, February 6, 2019 1:48 PM
To: Andrej Grapulin <Andrej.Grapulin@plinarna-maribor.si>; Beno Bevc <Beno.Bevc@plinama-maribor.si>
Cc: Damijan BEDEK <Damijan.BEDEK@maribor.si>

Subject: RE: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Pozdravljeni,

Ponovno se obracam na vas z aktualnim vprasanjem:
Ali se bo nadaljevala izgradnja plinske kanalizacije v ulici Na trati v Brezju (sedaj je narejeno do krizisca pri
soli)
Ce se bo gradnja nadaljevala, kdaj lahko pricakujemo oziroma planiramo izvedbo priklopa na stanovanjski
objekt
Koliksni bodo stroski priklopa po posameznem objektu
Interesentov za priklop na plinsko kanalizacijo v ulici je sedaj ze 50% stanovanjskih objektov

Ker sem fazi planiranja zamenjave ogrevalnega sistema (prehod iz kurilnega olja) in sem mocno zainteresiran za
priklop na plin, bi mi ta informacija zelo pomagala pri moji odlocitvi.

V pricakovanju vasega pozitivnega odgovora lep pozdrav.

Alojz Stopnisek

From: Andrej Grapulin <Andrej.Grapulin@plinarna-maribor.si>
Sent: Friday, November 2, 2018 9:53 AM
To: Alojz Stopnisek <Alojz.Stopnisek@Al.si>; Beno Bevc <Beno.Bevc@plinarna-maribor.si>

Cc: Damijan BEDEK <Damijan.BEDEK@maribor.si>
Subject: (Spam?) RE: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Pozdravljeni,

pomemben je pricakovani odjem od katerega je odvisna omreznina s katero se amortizirajo viozena sredstva v plinovod.
Glede na to, da gre v vasi ulici za druzinske hise, ki bi plin potrebovale za ogrevanje bi bilo potrebno zagotoviti

prikljucitev cca. polovico vseh objektov.

Lep pozdrav,

Andrej Grapulin
vodja sektorja ODS

+386 2 22 843 06

andrej.grapulin@plinarna-maribor.si

Plinarniska ulica 9, 2000 Maribor

+386 2 22 843 00

info@plinama-maribor.si
www.plinarna-maribor.si

Izjava o omejitvi odgovornosti
To elektronsko sporocilo s prilogami je namenjeno izkljuCno naslovniku in lahko vsebuje zaupne in/ali
privilegirane informacije, ki so last Plinarne Maribor d. o. o. Ce ste sporo6ilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da
o tem obvestite poSiljatelja, sporoCilo pa takoj uniiite. KakrSnokoli nepooblaSceno razkritje, distribucija ali
kopiranje vsebine sporodila je izrecno prepovedano. Prav tako je prepovedno spreminjanje, preurejanje ali
ponarejanje sporocila.
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From: Alojz Stopnisek <Alojz.Stopnisek@Al.si>
Sent: Monday, October 29, 2018 12:30 PM
To: Andrej Grapulin <Andrej.Grapulin@plinarna-maribor.si>; Beno Bevc <Beno.Bevc@plinarna-maribor.si>
Cc: Damijan BEDEK <Damijan,BEDEK@maribor.si>
Subject: RE: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Pozdravljeni,

Hvala za vas odgovor.
Koliko pa mora biti interesa oziroma prikljuckov, da se pristopi k izgradnji.

Hvala in lep pozdrav,
Alojz

From: Andrej Grapulin <Andrej.Grapulin@plinarna-maribor.si>
Sent: Monday, October 29, 2018 10:42 AM
To: Alojz Stopnisek <Alojz.Stopnisek@Al,si>; Beno Bevc <Beno.Bevc@plinarna-maribor.si>
Cc: Damijan BEDEK <Damijan.BEDEK@maribor.si>
Subject: RE: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Spostovani,

Ulica Na trati je bila v planu izgradnje pred dvema letoma, ko se je gradil plinovod po ulici Na podrtem. Takrat smo
izvedii anketo zainteresiranosti, na katero pa ni bilo odziva (noben lastnik ni izkazal interesa za prikljucitev). Zato Mestna
obcina Maribor, ki je lastnica omrezja ni izgradila plinovoda. V kolikor bi se v bodocnosti izkazal vecji interes za
prikljucitev se lahko ta del tudi izgradi, saj je gradbeno dovoljenje pridobljeno. Trenutno se bo izvedel samo plinovod po
delu ulice Na trati, ki ga omenjate.

\
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Lep pozdrav,

Andrej Grapulin
vodja sektorja ODS

+386 2 22 843 06

andrej.grapulin@plinarna-maribor.si

j;**,t(»ti i i, *'Jt$o;tAK'*'.4te «* u

Plinarniska ulica 9, 2000 Maribor
+386 2 22 843 00

info@plinarna-maribor.si
www.plinarna-maribor.si

Izjava o omejitvi odgovornosti
To elektronsko sporocilo s prilogami je namenjeno izklju6no naslovniku in lahko vsebuje zaupne in/ali
privilegirane informacije, ki so last Plinarne Maribor d. o. o. Ce ste sporociloprejeli pomotoma, vas prosimo, da
o tem obvestite posiljatelja, sporocilo pa takoj unicite. Kakrsnokoli nepooblasceno razkritje, distribucija ali
kopiranje vsebine sporoCila je izrecno prepovedano. Prav tako je prepovedno spreminjanje, preurejanje ali
ponarejanje sporocila.

From: Alojz Stopnisek <Alojz.Stopnisek@Al.si>
Sent: Monday, October 29, 2018 9:00 AM

To: Beno Bevc <Beno.Bevc@plinarna-maribor.si>; Andrej Grapulin <Andrej.Grapulin@plinarna-maribor.si>
Subject: PRIKLOP PLINA: STOPNISEK MOJCA, NA TRATI 23, MARIBOR (BREZJE)

Pozdravljeni,

Zanima me moznost priklopa na zemeljski plin na naslovu Na trati 23, Maribor. Iz informacij, ki jih imam naj bi
nadaljevali z gradnjo plinovoda za vkljucitev objektov v ulici Na trati (krajevna skupnost, OS, vrtec). Ker pripravljam
sanacijo ogrevalne naprave in bi se zeleli priklopiti na zemeljski plin vas naprosam za informacijo.

1. ali se bo gradil plinovod v ulici Na trati, Brezje
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2. Vkolikor se bo gradil, cas moznosti priklopa (je mozno v letu 2019)
3. predvidevam, da je se vec interesentov v nasi ulici, ki bi zeleli imeti priklop na zemeljski plin
4. cena priklopa
5. za potrebne dodatne informacije sem dosegljiv na 040 440 068

V pricakovanju vasih informacij lep pozdrav.

Alojz Stopnisek

Alojz Stopnisek
ViSji ekspert za operaterske storitve
Senior Carrier Relations Expert
M +38640440068

T +386 26 206 424

@ Alo1z.Stopnisek@Al.si

Al Slovenija, d. d.
PE Maribor

Ulica Vita Kraigherja 3
SI - 2000 Maribor

Al.Si

Facebook Al Sloveniia
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-25

Datum: 19.6.2019

-

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR

TER ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo ni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. junij 2019
Zap. st.
vprasanja/pobude

POBUDA ST. 84

Svetnik-ca: Milan MIKL

Vsebina vprasanja/pobude:

Moja pobuda je posledica mojega vprasanja (st. 80). Dajmo razmisliti o umestitvi rondoja na
Dupleski cesti ob Gasilskem domu v Dogosah, zaradi gostega prometa po Dupleski cesti seje
tezko vkljucevati na regionalno cesto. Zelim pisni odgovor, ki se na poslje tudi na Svet MC
Brezje - Dogose - Zrkovci.

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

01003-1/2019-63 Datum

priprave
odgovora:

02.07.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor

Ideja o ureditvi prometa na drzavni regionaini cesti st. R 3-710 skozi naselje Dogose je
bila v preteklosti ze tehnicno preverjana.
Prostorsko ni mozno umestiti kroznega krizisca katero bi izpolnjevalo vse zahteve
pravilnika o projektiranju tovrstnih objektov.

Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor pripravil:
Branko KOPR6INA

(01003-1/2019-63)

VodjaNurada:
Vili EISENHUT^iv.dipl.inz.el.
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-26

Datum: 19.6.2019

p

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. junij 2019
Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 85

Svetnik-ca: Sasa PELKO

Vsebina vprasanja/pobude:
Nedavno je Okrozno sodisce v Mariboru presodilo, da mora Mestna obcina Maribor Sportnemu centru
Pohorje v stecaju za prevzem gondole in zicniskih naprav na Mariborskem Pohorju v 30 dneh po
pravnomocnosti placati skoraj 13,25 milijona evrov nadomestila. Ne glede na pritozbo MOM, je treba
biti pripravljen na izrek pravnomocne sodbe, kijo lahko pricakujem v nekaj mesecih, saj gre za znesek,
ki lahko usodno nacne obcinske finance. Ce kdaj, potem je prav zdaj, zaradi tega sklepa sodisca pravi

cas za pospesen sprejem Zakona o Pohorju.
Predvidevam, da z Vlado RS ze potekajo pogovori v smeri pomoci pri pokritju stroskov nadomestila
DUTB-ja za zicniske naprave, glede na to, da bo sodba prizivnega sodisca slej ko prej postala
pravnomocna, DUTB pa je v 100% lasti drzave.
Prvi del moje pobude se nanasa na vse mariborske poslance, da naj poklicejo na steviike v svojih
telefonih, o katerih so se pred volitvami hvalili. Danes lahko s tem Mariboru koristijo bolj kot kdaj koli
prej.
Pobuda: Glavni del moje pobude pa se nanasa na zupana MOM, da naj preko svoj stranke SMC
nemudoma zahteva srecanje vladne koalicije na temo problematike izplacila nadomestila za zicniske
naprave na Mariborskem Pohorju.

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

01003-16/2019 Datum priprave
odgovora:

20.8.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Kabinet zupana

Okrozno sodisce v Mariboru je izdalo sklep v katerem nalaga, da mora MOM Sportnemu
centru Pohorje placati cca 13,25 milijona evrov. Zadeva je trenutno v odlocanju o pritozbi na
Visjem sodiscu v LJ, ki bo odlocilo v nekaj mesecih. Pricakujemo, da bomo s pritozbo uspeli.
Ne glede na to, vzporedno tecejo tudi pogajanja z DUTB, da se zadeva resi sporazumno.

Ce bi sklep Okroznega sodisca v Mariboru postal pravnomocen, bi MOM morala znesek
placati do koncne razdelitve in ne v roku 30 dni po pravnomocnosti. Koncna razdelitev pa bo
sele cez dve do tri leta.

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta n^MhTajbdna@rnaribgr^L e-naslov http://www.maribor.siobcina(S>maribor.si,

llilllllllinn(01300-69/2019-26)1



Zupan MOM z DUTB-jem, Ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s predstavniki
vladne koalicije isce celovite pravne in vsebinske predloge, ki bodo peljali do najugodnejse
resitev za MOM.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Odgovor pripravil: Gregor Zivko v sodelovanju s kabinetom zupana

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:



?

vK
MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-27
Datum: 19.6.2019

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

6. seja mestnega sveta
17. junij 2019
POBUDA ST. 86

Ivan CELCER

Vsebina vprasanja/pobude:

Dajem pobudo, da Mestna obcina Maribor pristopi k obnovi ceste Kosaski dol - Zgornji Kosaki in
njeno razsiritev, da bo omogocen prevoz gasilcem.

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

01003-1/2019-58

UKPP, SKP

Datum priprave
odgovora:

27.06.2019

V sprejetem proracunu za leti 2019 in 2020 razsiritev in sanacija ceste Kosaski dol
Zgornji Kosaki ni v planu.

Pripravil:
Tomislav Rebemik
Strokovni sodelavec

V

Uros Kosi, univ.dfol.ekon.,dipl.inz.prom.
Vodjjja sektorja/j&

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, IDza DDV: SI12709590, MS 5883369
telefonska St.: +386.2.2201-000, e-posta mestna.obcina^maribor.sj, e-naslov http://www.maribor.si

(01003-1/2019-58)1
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER ODGOVOR
ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 17. junij 2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 87

Svetnik-ca: Tjasa GOJKOVlC

Vsebina vprasanja/pobude:
Pritok turistov v nase mesto se v zadnjih tednih opazno povecuje. Rast stevila nocitev in krepitev turisticnega
gospodarstva je brez dvoma pomemben cilj Mestne obcine Maribor. Pri zasledovanju tega cilja pa se ne sme
pozabiti na varstvo okolja, kakovost zivljenja in predvsem na prometno varnost obcanov. V Listi kolesarjev in
pescev ze dalj casa opozarjamo na neustrezno prometno ureditev obmocja med mestnim parkom in severnim
robom starega mestnega jedra. Namesto, da bi promet na tem obmocju umirili in zascitili stevilne sprehajalce
in kolesarje, se med centrom in parkom brez omejitev dopusca dostop vseh vozil. Med najbolj problematicnimi
in nevarnimi so pravturisticni avtobusi, katerih stevilo naglo narasca. Pred pomembnim kulturnimspomenikom
- bastijo Mariborskega gradu seje zanje uveljavila brezplacna avtobusa postaja, kjer v povprequ stojijo najmanj
po trije, po moznosti s prizganimi motorji zaradi delovanja klimatskih naprav.
Po prigovarjanju stanovalcev, pa tudi Mestne cetrti Center, je Urad za komunalno, promet in prostor je v
zacetku tega meseca sprejel odlocitev, da lahko turisticni avtobusi na tej lokaciji stojijo najvec 10 minut.
Sprasujem se, ali na zadevnem uradu res verjamete, da lahko invazijo turisticnih avtobusov na mestno jedro,
obvladate z improviziranim znakom, ki ga povrh vsega ze nekaj dni po postavitvi nekdo ukrivil, tako da ga
vozniki avtobusov niti vec ne opazijo - kaj sele spostujejo.
Z namenom ureditve problematike se pred vrhuncem turisticne sezone, dajemo pobudo, da se v celoti prepove
ustavljanje turisticnih avtobusov pred bastijo Mariborskega gradu in da se znaki za prepoved njihovega dostopa
namestijo ze na Tyrsevi, Trubarjevi in Gregorcicevi ulici. Hkrati predlagamo, da se za turisticne avtobuse
uporabijo stevilne parkirne povrsine pred Ljudskim vrtom, na glavni avtobusni postaji ter na drugih lokacijah, ki
ne ogrozajo varnosti obcanov.

Odgovor podan na seji

ZupanAleksander Sasa ARSENOVIC (povzeto do maanetogramu)
Danes bomo prvo tocko najbrz uspeli resiti. Tarn ne bo vec parkiranja in ustavljanja. To smo ze resili in v
medijih ze tudi odgovarjali na ta vprasanja.

Uros KOSI. vodia sektoria za komunalo in promet (povzeto po maanetogramu)
Torej, znak ni bil postavljen sedaj, vmes gaje nekdo odstranil, zato smo ga zopet na novo postavili. Sedaj se
rezim spreminja, postavlja se pet novih parkirisc na obrobju mesta, to parkirisce oziroma to postajalisce pa se
ukinja. Stem, da ga lahko ukinemo sele takrat, ko se bodo nova postajalisca vzpostavila in uredila. Takrat se bo
tudi prepovedal promet turisticnih avtobusov po teh cestah. To bo urejeno v tednu maksimalno v stirinajstih
dneh

(01300-69/2019-28)

SLUZBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA

VODJA SLUZBE

Rosana KLANCNIK, univ.dipl.prav.

fa mestna.obcina@maribor.si, e-naslov http://www.maribor.si
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MESTNA OBfJINA MARIBOR

MESTNA £ETRT CENTER

MESTNA OB&NA MARIBOR
dr. Samo Peter MEDVED

Podzupan zapodrocje komunale, prometa in sporta
Ulica heroja Staneta 1
2000 MARIBOR

mestna.obcina@maribor.si

tomaz,kancler@maribor.si
petra@parter.si

Maribor, 10.4.2019

ZADEVA: Predhodne usmeritve MC Center pri nacrtovanju prenove Gregorticeve ulice v
Mariboru

Spostovani,

na Mestni cetrti Center ze dalj casa spremljamo in opozarjamo na problematiko GregorCiceve ulice z
navezovalnimi ulicami, kot tudi sirsega obmocja nad robom nekdanjega mestnega obzidja. Ob
splosnem urejanju prometne problematike, morajo re&tve na tem obmocju upostevati kontekst
neoklasicisticne arhitekture na robu starega mestnega jedra, hkrati pa ponuditi nastavke za izpeljavo
povezovalnih osi med starim mestom in parkom, ki jih razumemo kot izjemno, a doslej povsem
neizkorisceno urbano kvaliteto. Prav zato morajo nacrtovani posegi na Gregorcicevi ze v naprej
predvideti bodoce vertikalne navezave in odrazati enaka izhodiSca, kot bodo veljala pri urejanju sirsega
obmocja. Stem ciljem vam se pred javno razgrnitvijo projektnih resrtev, posiljamo usmeritve nase
mestne cetrti, ki jih bomov nadaljevanju procesa se dodatno strokovno obdelali.

Situacija Gregorciceve ulice

Do zgodnjega 19. stoletja je na mestu sedanje Gregorciceve ulice potekal severni obrambni jarek. Po
odstranitvi mestnega obzidja jena njegovem mestu zrasia nova ulica zmurvinim drevoredom. Se danes
ulica dejansko predstavlja severni rob starega mestnega iedra. Na severni strani ulice med Trubarjevo
ulico in Ulico Heroja Tomsica, je (vsaj delno) ohranjena neoklasicisticna arhitektura iz druge polovice
19. stoletja. Nato se ulica odpre na Maistrov trg na severu in ponudi veduto proti Grajskemu trgu in
Florjanu na jugu, za vogalom bastije mariborskega gradu pa na Trg svobode. Ob tem jo preckajo stiri
osi, ki naj bi urbano tkivo povezovale zzelenim zalediem mestnega parka (Trubarjeva ul., Tyrseva u.,
UI. Heroja Tomsica in vzakljucnem loku se UI. Heroja Staneta).

Navkljub povezovaini legi in nespornim danostim, je Gregorftceva ulica na potezi med Trubarjevo ulico
in Ulico heroja Staneta, danes popolnoma degradirana. Po obeh straneh ulice so zgoScena parkirna
mesta, zasaditev je izvedena samo po juzni strani in se tarn ni konsistentna. PovrSine za pelce in
kolesarje so nezadostne, dodatno jih omejujejo posode za smeti, locirane na plocnikih. Asfaltna

H: Kacova ulica1, SI-2000 Maribor, Dl. 95367179, MS 1122665000
9 (02)22018 42, http://www.maribor >i. A mc.center(S)maribor.si



povrsina na voziscu, zlasti pa na plocnikih je dotrajana. Granitni tlakovci (kjer so ohranjeni) niso
vzdrzevani, povrsina pa je tako nagubana, da ni mozno niti strojno ciscenje. Javna razsvetljava vtako
slabem stanju, da seje eno od oporisc lani podrto samo od sebe, verjetno zaradi rjavenja.

Se bolj je zaskrbljujoce, da na tem obmocju ni izvedenih nobenih ukrepov za zmanisevanie gostote
prpmeta. Obravnavana ulica nima nobenetranzitne vloge in biio bilo mogoce brez skodliivih posledic
zapreti za promet, z izjemo za stanovalce (gre za strnjeno bivanjsko sosesko). Aktualna prometna
ureditev zdvosmerno navezavo na Trubarjevo in Tyrsevo ulico je v popolnem nasprotju zdoktrino
sodobnih mest in na rob mestnega jedra neselektivno prepulca kolone iskalcev parkirnih mest,
turisticne in mestne avtobuse, dostavnike in druge masovne uporabnike. Kot nedvomno izhodisce
lahko izpostavimo, da parkirna mesta na tem delu Gregorciceve ulice. za zunanie uporabnike (razen
stanovalce in dostavo), niso potrebna in odrazajo zgolj slabo prakso ter odsotnost razvojnega
premisleka vpreteklem obdobju. Vneposredni blizini so namrec" zagotovljene Stevilne parkime hise,
npr. Union, Forum, Rakusev trg. City garazna hisa, Ulica Talcev in Sodna ulica pri sodiscu, nedalec stran
pa se parkirisca na Ulici heroja Slandra in vMaribox-u, pri cemerv vseh nastetih garaznih hisah cena
za 2uri parkiranja ne presega zneska med 1,90 EUR in 3,30 EUR1. Poleg obstojeCih moznosti parkiranja,
je ze dalj casa nacrtovana tudi izvedba garazne hise na Krekovi ulici. Ob prekomerni prometni
obremenitvi tega obmocja, problemi niso povezani le zdivjim parkiranjem, hrupom in onesnazevanjem
zraka, temvec zlasti z varnostjo pescev (na tem obmocju sta dva vrtca) in kolesarjev, katerim je
potrebno priblizati celotno obmocje med mestom in parkom.

Prepricani smo, da nuina prenova Gregorciceve ulice. ne glede na obseg in kakovost nacrrovanp
prenove, ne more dati ustreznih rezultatov brez socasnih omejitev za promet. ki jih (med drugimi
izhodisci) predlagamo v nadaljevanju.

Predhodne usmeritve za nacrtovanje prenove

Izhajajoc iz opisane problematike, zgosceno podajamo predhodne usmeritve za nacrtovanje prenove
Gregorciceve ulice od Trubarjeve ulice do Ulice Heroja Staneta. Vnadaljnjih fazah nase participate pri
tej prenovi, jih bomo se strokovno dodelali.

Prometna ureditev:

• Na kriziscu Gregorciceve in Trubarieve ulice se izvede zaoora Gregorflceve ulice. ki dostop
omogoca samo imetnikom dovolilnic (stanovaici, dostava in drugi upravicenci). Pogrezljivi
stebricek pri Gradu (za vstop v pes cono) se po izvedbi tega ukrepa lahko odstrani. Samo z
zaprtjem ulice za zunanje iskalce parkirnih mest, se lahko njihovo stevilo bistveno znila. Brez
zapore pa bodo stanovaici nasprotovali ukinjanju parkirisc - kar bi ohromilo moznosti za vse
druge ukrepe, nacrtovane v okviru prenove ulice.

• Na Tvrsevi ulici se med Gregorcicevo in Krekovo ulico uvede enosmerni promet. v smeri proti
Krekovi. Socasno se zaradi prometne razbremenitve Krekove in Trubarieve ulice. omogoci
dvosmerni promet po Ulici heroia Staneta. od Krekove do uvoza v garaze pod Maistrovimi

1https://si.parkopedia.com/parking/carpark. Maribox ima 622 parkirnih mest. City garazna hisa okoli 1000,
Slavija cca. 100, hotel City -130, Centrum -308, ipd. na vzhodni strani starega mestnega jedra jih jeogromno. Na
zahodni strani je 250 parkirnih mest pod trznico, parkirna mesta srednjih sol in fakultet okoli Smetanove sopo
15.00 uri vecinoma prosta.
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 6. seja mestnega sveta
Datum seje MS 17. junij 2019
Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 88

Svetnik-ca: Vladimira COKOJA

Vsebina vprasanja/pobude:
Dajem pobudo, da Mestna obcina Maribor v skladu s svojimi pristojnostmi pomaga, da se Malecniski
most obnovi ali pa zapre za promet, saj prehod po 40 let starem, ne vzdrzevanem mostu ni vec varen.
Most dnevno prevozi cca 7000 udelezencev v prometu, iz dneva v dan je v slabsem stanju. Ce
takojsnja obnova ni mogoca, se naj poda neodvisna ocena strokovnjakov o prevoznosti mostu, v
primeru, da je most nevaren, se pa ga naj takoj zapre, da se prepreci najhujse.
Po informacijah bi naj bilo potrebno pocakati do prekategorizacije cest na kriziscu Maribor -Melje na
Meljski ceste, na kriziscu Meljske in Kraljevica Marka ulice. Ureditev predvideva semaforizacijo
krizisca ter uskladitev semaforja z bliznjim semaforiziranim kriziscem (prikljucna rampa na hitro
cesto). Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljisc, takoj ko bodo le-ta urejena, bo
DRSI objavila razpis za izvedbo gradbenih del.

Kako dalec je z aktivnostmi in kdaj se bo realno lahko pricela obnova mostu, saj predstavlja v tem

stanju ze potencialno nevarnost za zivljenje udelezencev v prometu.

Odgovor podan na seji

Zupan. Aleksander Sasa ARESENOVIC (povzeto po maanetogramu)

Gre za Mglecniski most, ki se resuje na drzavni ravni. To smo ze veckrat povedali, na tem intenzivno delamo,

zelimo, da bi most v last in revitalizacijo prevzela drzava.

SLUZBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA

VODJA SLUZBE

Rosana KLANCNIK, univ.dipl.prav.

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcina(£i)maribor.si, e-naslov http://www.maribor.si
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