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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 89

Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprasanja/pobude:

Prvivtis, kiga prejme obiskovalec, ko pride v nek kraj, je stanje cest, zgradb in okolice. Parkirisce
ob Zgornji postaji Pohorske vzpenjace daje klavrno podobo in zagotovo ni v ponos obcini. Enako velja za
zunanji videz stavb bivse zgornje gondole, okoli katerih so postavljeni stari, neugledni kontejnerji (en je celo
namenjen resevaini sluzbi). Dodaten udarec predstavljajo ostanki nekdanje bencinske crpalke. Obiskovalec
ob prihodu na parkirisce ne dobi obcutka, da je v modernem turisticnem srediscu, saj vse skupaj daje
kvecjemu videz zapuscenega socialisticnega industrijskega obrata. Parkirisce ni veliko, zato njegova sanacija
ne more biti povezana s prevelikimi stroski. Stavbe za zacetek potrebujejo zgolj ciscenje in barvanje
lesenih delov ter odstranitev kontejnerjev. Tudi to ne bi predstavljalo financnega vlozka, ki ga obcina ne bi
zmogla. Posledicno pa bi ureditev povzrocila prijetnejsi vtis pri obiskovalcih in posledicno vecji obisk.
Zato je moja pobuda, da se takoj pristopi k izboljsanju podobe tega parkirisca.

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

<i pripravlja odgovor):
01003-1/2019

UKPP

Datum priprave
odgovora:

24.9.2019

Parkirisce na zgornji postaji, delno (cca 50%) poteka po parceli v lasti Mestne obcine Maribor, delno pa
predstavlja kategorizirano cesto v lasti Republike Slovenije. Nacrti za rekonstrukcijo parkirisca ze
obstajajo in je v fazi priprave projektnedokumentacije za izvedbo. Z Direkcijo RS za infrastrukturo bomo
aktivno pristopili k ureditvi zemljisko knjiznih zadev s cemer bomo lahko nameravano obnovo parkirisca
tudi izvedli v 2020.

Petrolova crpalka na zgornji postaji Vzpenjace, pa je se vedno aktivna in sluzi predvsem za delovne
stroje upravitelja Mariborskega Pohorja v predvsem zimski sezoni, delno pa tudi poletni sezoni. Pogovori
s Petrolom o obnovi bencinskega servisa so ze v teku. Upamo da bodo realizirani v letu 2020.

Sicer pa smo vase pripombe okrog kontejnerjev ze posredovali MARPROMU v resevanje v zelji da se
obmocje uredi. __

Odgovor pripravil-a:
KLINC

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Vili EISENHUT, univ.dipl.inz.el.

Vodja Urada

\i



MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

DIREKTOR

Stevilka: 01300-103/2019-10

Datum: 12.9.2019

\y

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

S: http://www.maribor.si
Davcna stevilka: S112709590, Maticna stevilka: 5883369

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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 90

Svetnik-ca: JELKA KOLMANIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Kopica problemov, na katere opozarjajo tudi mediji, kaze na to, da se na vseh nivojih na demografske
spremembe, slabo ali pa sploh ne pripravljamo. Vecer je v torek 13. 8. predstavil nemogoco situacijo, do
katere prihaja zaradi nezadostnih kapacitet v domovih za ostarele. Prav gotovo je to problem, ki ga bo
nujno resiti. Na to opozarja tudi varuh bolnikovih pravic v svojem porocilu za leto 2018.
Dodatni problem pa se pojavlja pri bolnikih, pri katerih je zdravljenje zakljuceno, je pa njihovo zdravstveno

stanje taksno, da potrebujejo dodatno nego, ki jim je svojci, ali tudi domovi za ostarele ne morejo nuditi.
Probleme teh ljudi resujejo negovalne bolnisnice, ki jih v Sloveniji skorajda ni, jih pa nujno potrebujemo.
Kolikor je znano je UKC Maribor ze v preteklosti nacrtoval, da bo Oddelek za pljucne bolezni namenil
negovalni bolnisnici, za kar je nameraval pridobiti tudi evropska sredstva. To je bilo zapisano tudi v njegovi
strategiji. Tokrat je UKC pripravil dokumentacijo, povezano s fizicno selitvijo Oddelka za pljucne bolezni in
bilo bi prav, ko bi se tej zamisli namenila dolzna pozomost. Predvidevam, da bi bilo zaradi skopo
odmerjenih sredstev za investicije v zdravstvu, nujno pridobiti tudi evropska sredstva.
Dajem pobudo, da MOM poda iniciativo vodstvu UKC, naj se preverijo moznosti ustanovitve negovalne
bolnisnice v prostorih izpraznjenega Oddelka za pljucne bolezni in predlagam, da resitev tega problema
prevzamejo nasi poslanci v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in drugimi pristojnimi institucijami.

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

Datum priprave
odgovora:

7.10.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UVIZSR

V mesecu septembru smo v Mestni upravi pristopili k ponovnemu iskanju moznosti, ki bi jih
mesto lahko ponudilo obcanom za resevanje razlicnih situacij in tezav, ki jih prinasa staranje.
Skupaj z izvajalci storitev izoblikujemo nabor moznih resitev, glede na najbolj izpostavljene
tezave, kot jih izvajalci pri svojem delu prepoznavajo. Nas cilj je tudi se prijaviti na ustrezne
razpise EU.
Med partnerji-izvajalci je tudi UKC Maribor. v sodelovanje smo ze pritegnili oddelek za
psihiatrijo. Se v tern tednu ima podzupanja za podrocje zdravstva z direktorjem UKC Maribor
dogovorjen sestanek prav na temo »negovalne bolnisnice«, namen je poiskati skupne tocke za
partnerstvo pri tern projektu in skupaj, ne glede na razlicne pristojnosti, oblikovati resitve.



. * - 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 petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: Lilijana Zorko

I
Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Po pooblastilu Lilijana Zorko
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 91

Svetnik-ca: TJASA GOJKOVlC

Vsebina vprasanja/pobude:

V Listi kolesarjev in pescev podajamo pobudo za celostni pristop urejanje otroskih igrisc v mestu. Ta naj v
prvi vrsti zajema izboljsanje stanja in uporabnosti obstojecih igrisc na javnih povrsinah, ki so v domeni
mestne uprave, kot tudi ureditev novih otroskih igrisc na javnih povrsinah, kjer so ta potrebna. Mesto
Maribor naj postane otrokom prijazno mesto.
Namrec trenutno stanje otroskih igrisc v mestu je neustrezno in ne sledi standardom urejanja otroskih
igrisc. Ugotavljamo, da v okviru mestne uprave ne obstaja:

(i) jasna opredelitev odgovornosti za urejanje igrisc;
(ii) dolocen standard urejanja igrisc;
(iii) strateska ureditev financiranja obstojecih in novih igrisc.

Prav tako mestna uprava nima pregleda nad stevilom igrisc na stevilo otrok.

Zato zelimo, da se v mestu pojavi ustrezno stevilo kvalitetnih, kreativnih otroskih igrisc ustrezne velikosti, ki

bodo sluzila izboljsanju zdravja nasih otrok, bodo generator druzabnega zivljenja in medgeneracijskih
kontaktov in bila simbol nove kvalitete bivanja v vseh delih nasega mesta.

V tem smislu dajemo pobudo mestni upravi, mestnemu urbanistu in pristojnim sluzbam, da izdelajo
strateski in izvedbeni nacrt urejanja infrastrukture, namenjene otrokom ter ga posredujejo v najkrajsem
moznem casu v razpravo in uskladitev vsem mestnim cetrtim in krajevnim skupnostim.
Hkrati naj pristojne sluzbe ter mestni urbanist v okviru prenove promenade v mestnem parku, uredijo
vzorcen primer urejenega, sodobnega, inovativnega otroskega igrisca, skupaj s parkovno opremo, ki naj
nudi prostor za kakovostno druzenje in rekreacijo najmlajsih, starejsih otrok ter populaciji z motnjo v
dusevnem razvoju, s cimer bodo odpravljeni najrazlicnejsi predsodki. Po drugi strani pa nas se ohrani
parkovni znacaj prostora, kateri naj spodbuja k spoznavanju najrazlicnejsih naravnih materialov in razlicnih
rastlin, ki jih najdemo v lokalnem okolju. Igrisce naj bo opremljeno z napisi za slepe in slabovidne.

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

01003-1/2019-80 Datum priprave
odgovora:

07.10.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor Mestne obcine Maribor

Spostovana.

Zahvaljujemo se vam za vaso podano pobudo.
Na spletni strani Mestne obcine Maribor je objavljen Pravilnik o urejanju in vzdrzevanju



otroskih igrisc na javnih povrsinah v MOM, ki je osnovni dokument pri zagotavljanju varnosti na
javnih otroskih igriscih v obcini. Za javna otroska igrisca v obcini skrbi koncesionar, Snaga
d.o.o., ki opravlja redne preglede igrisc in igrala vzdrzuje in po potrebi popravlja.
Skladno z dokumentom: Varno otrosko igrisce; Prirocnik za skrbnike in lastnike otroskih igrisc
(Ministrstvo RS za gospodarstvo, Trzni inspektorat RS in Zdravstveni inspektorat RS), pravilnik
predvidi tri vrste pregledov javnih igrisc: vizualni, funkcionalni in glavni letni pregledi. Vizualne
preglede opravlja tedensko ali tudi dnevno podjetje Snaga d.o.o., funkcionalne preglede
opravlja dolocena komisija na tri mesece (v komisiji je predstavnik MOM; UKPP, predstavnik
Medobcinskega inspektorata in redarstva in predstavnik koncesionarja, Snage d.o.o.), glavne
letne preglede pa je potrebno narociti pri usposobljenem zunanjem presojevalcu 1x na leto.

V Mestni obcini Maribor skrbimo za naslednja javna otroska igrisca: Mestni park, Magdalenski
park, Slovenska ulica, Gregorciceva ulica pri vrtcu, Trg Borisa Kidrica, KS Malecnik, Ghegova,
Celjska- Frankolovska, Schreinerjev trg, Letonjeva, Dom Antona Skale, Greenwich, OS Brezje,
Bevkova, Borova vas, Ertlov gozd, Titova ulica. V letu 2018 smo pridobili novo igrisce pod
Pohorsko vzpenjaco in igrisce v nastajanju na Macunovi ulici, kjer je trenutno le ucilnica v
naravi, projekt za novo otrosko igrisce pa je ze izdelan.
Manjse napake na igralih popravlja koncesionar na terenu, vecje nepravilnosti in poskodbe pa
v skladiscu. Pri tem je potrebno igralo odstraniti in spodnji del s temeljem zacasno primerno
zavarovati. V letu 2017 je MOM nadomestila manjkajoca/ unicena igrala na otroskih igriscih.

Podatek o stevilu otrok v obcini je mogoce pridobiti s pomocjo portala CRP (Centralni register
prebivalstva), stevilo otrok do starosti 18 let, ki so v MOM registrirani s stalnim prebivaliscem
je: 15.473. Uporabil seje kriterij datuma rojstva med 1.1.2001 in 1.1.2019.

Projekt prenove promenade ni predvidel poseganja v druge povrsine kot le v prenovo
promenade parka. Na javnem otroskem igriscu ob promenadi se nahaja eno otrosko igralo,
namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, gugalnico. Postavili smo jo jeseni leta 2014 v
sklopu projekta Nasmeh z gugalnice z namenom, da otroke s posebnimi potrebami vkljucimo v
javni prostor in jim omogocimo igro tarn, kjer jim sicer ze dostop do igral predstavlja oviro.

S strani Urada za komunalo, promet in prostor in Medobcinskega urada za varstvo okolja in
ohranjanje narave je v nacrtu za prihodnje obdobje dokoncanje otroskega igrisca na Macunovi
ulici.

Pristojne sluzbe lahko k izdelavi strateskega in izvedbenega nacrta pristopijo nemudoma,
skladno z navodilom Kabineta zupana MOM. Za ta namen bo ustanovljena komisija, ki bo
sodelovala v pripravi potrebne dokumentacije.

S spostovanjem,
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 petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.

Odgovor pripravila:
Anja Pavlicic,
Svetovalka I q .

Priloga:
- /

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Vili Eisenhut, univ. dipl. inz. el.

Vodja urada
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ZADEVA: ODGOVOR NA VPRASANJE OZIROMA POBUDO ST. 92 SVETNIKA MESTNE

OBCINE MARIBOR TER ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 7. SEJA MESTNEGA SVETA

Datum seje MS 09.09.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 92

Svetnik-ca: MILAN MIKL

Vsebina vprasanja/pobude:
Dajem pobudo, da se ponovno preveri smiselnost siritve cestnega odseka, pri hisni stevilki
Trcova 158. To ne more biti dolgorocna resitev, saj gre za zelo nevaren ovinek. Krajani so me
pozvali in me prosili, da dam ponovno pobudo. Tarn je vse skupaj zastalo zaradi tega, ker je
potrebno v drugo stran narediti eno veliko skarpo ali pa iti do rusenja te hise. Skratka, taksna
resitev kot je sedaj zagotovo ni v redu in bi zeleli, da si projektant ponovno pogleda to zadevo
in preide v taksno resitev, s katero bodo dejansko tarn vsi zadovoljni. Cesta je dokaj v redu
urejena, le ta del je tako zozen. Verjamem, da se bodo nasle prave resitve.

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

01003-1/2019-12 Datum priprave
odgovora:

18.09.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

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

Sektor za komunalo in pomet, kot strokovna sluzba Mestne obcine Maribor za podrocje urejanja
prometa podaja odgovor kot sledi.
Za predmetno rekonstrukcijo ceste Trcova je bila izdelana PZI projektna dokumentacija, katero
je izdelalo podjetje BPI d.o.o. Pred tem je podjetje ISB (Metod Kranjc) izdelalo Idejno zasnovo,
ki je predvidevalo poseg v omenjeno skarpo, vendar bi sam poseg pomenil veliko financno
obremenitev izvedbe projekta rekonstrukcije ceste.
Na navedenem odseku je projektna resitev (PZI) predvidevala izgradnjo hodnika za pesce (po
desni strani gledano iz smeri Maribor-Trcova). MOM je za potrebe odkupa zemljisc na parcelni
st. 326/1 in 326/2 k.o. Trcova junija 2018 narocila cenitev navedenih zemljisc (za ta namen je
izvedla tudi parcelacijo navedenih zemljisc, kar bi omogocilo izvedbo rekonstrukcije ceste s
potekom plocnika na delu, kjerse nahajata zemljisci s pare. st. 361/1 in 361/2). Lastnik zemljisca
se ni strinjal z odkupom dela zemljisca in je vztrajal, da se odkupi celotno zemljisce skupaj z
dotrajanim objektom na kar pa MOM ni pristala. MOM je poskusala s stranko doseci dogovor
vendar do tega ni prislo saj je stranka najelaodvetnika in skusala doseci, da se zemljisce odkupi
po nerealni vrednosti. Ker do dogovora ni prislo je bila MOM primorana izvesti dela v sedanjem
obsegu. Zavedamo se, da obstojece stanje ne ustreza pogojem prevoznosti, vendar v sled
zgoraj navedenega , ustrezne razsiritve v krivini ni bilo mogoce izvesti, zato je izvedena
prometna signalizacija, katere pa se vozniki ne drzijo.
V proracunu za 2019/2020 za odkup predmetnega zemljisca in objekta ni rezerviranih sredstev.

naslov: Ulica heroja Staneta 1,SI-2000 Maribor, ID za DDV: SI12709590, MS 5883369
telefonska st +386 2 2201-000, e-posta mestna.obcina@maripor.si, e-naslov httD://www.maribor.si

(01003-1/2019-76)1



V bliznji prihodnosti bo organiziran sestanek vodstva MOM, Urada za komunalo, promet in
prostor ter lastnikov navedenih zemljisc na katerem bomo proucili navedeno problematiko in
poiskali ustrezne resitve.

. * - 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 27.09.2019 v fizicni obliki.

Pri odgovoru se vedno sklicujte na dokument st. 01003-1/2019-76, z dne 18.09.2019.

Pripravil:
Bostjan STUHEC
Strokovni sodelavec VII/2-II

Po pooblastilu:
Uros Kosi, u/Tiy^djpf. ekon., dipl. inz. prom.

I
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9. 9. 2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 93

Svetnik-ca: IGOR JURISlC

Vsebina vprasanja/pobude:

»Pobuda mladih za poletje 2020«
Na dogodku »Oblikuj poletje v Mariboru po svoji meri« 19.6.2019, ki ga je izvedel Mladinski kulturni center
Maribor v okviru mednarodnega projekta BASE, sem mladim, ki so se udelezili dogodka in na katerem so
sodelovale tudi tri kljucne organizacije, ki skrbijo za dobrobit mladih in sicer Mladinsko kulturni center
Maribor, Zveza prijateljev mladine in Popotnisko zdruzenje Slovenije, obljubil, da bom pobude mladih
predstavil na prvi naslednji seji Mestnega sveta MOM. Glede na to, da je poletje 2019 za nami, sem pobudo
imenoval »Pobuda mladih za poletje 2020« in je seznam pobud mladih za kvalitetno prezivljanje prostega
casa v poletnih pocitnicah.
Stranka mladih - Zeleni Evrope tako povzema pobude mladih in predlaga, da se naslednje poletje poskrbi za
mlade na naslednjih podrocjih in s konkretnimi predlogi, kot sledi:

Umetnost:

- Art camp
- Foto kroki

- Modna ustvarjalnica
- Plesni kamp
- Kino na prostem

Glasba:

- Festivali (Psy trance, Techno, Hard core, Drum and base)
- Lent cele pocitnice
- Oder na trgu Leona Stuklja celo leto
- Vec aktivnosti v MB parku
- Noc stare glasbe
- Pool party na Mariborskem otoku

Sport:
- Vecje/boljse kopalisce (podobno kot Ptuj)
- Plavalni tecaj
- Nocno kopanje
- Kolesarske aktivnosti

-Tek

- Odbojka
- Samoobramba

- Nocna orientacija
- Obmetavanje z vodnimi baloni
-Golf

- Go kart

- Bungee jumping



- Zip line
- Down hill

- Brezplacna proga za cross
- Dobrodelni sportni turnirji
- Sky diving
- Trampolin park

Zdrav zivljenjski slog:
- Delavnice prezivetja v naravi
- Delavnica za zdravilna zelisfca

- Delavnice DrogArta
- Zdrava prehrana
- Spolnost
- Cas z naravo

- Joga
- Meditacija
- Dihalne vaje

Ostalo:
- Poceni skuterji (25 km/h - ne potrebujes izpita)
- Prevoz po MB za dijake - brezplacno
- Bolj pogost prevoz v in iz Maribora
- Ucenje tujih jezikov
- Parade

- Vstop v klube za 16+ tudi za mlajse
- Adrenalinski park
- Zabaviscni park
- Gledanje zvezd
- Vesolje
- Paintball

- Odprta kuhna vsak petek
- Predavanje o licilih
- Zabave s Holi barvami

- Razstava, tekmovanje pasemskih zivali
- Spoznavanje tujih kultur
- Konvencije, podobne kot ComicCon/Makkon
- Izmenjave s tujino
- Prvenstvo za gamerje
- Escape room
- Vec Pokestopov in Pokemonov v Pokemon GO v Mariboru

Ob tem tudi predlagamo, da Urad za kulturo in mladino pri svojem delu primarno izhaja iz dejanskih potreb
mladih v lokalnem okolju (npr. da se to uposteva pri sofinanciranju programov/projektov, ukrepih in strategiji
Urada na podrocju mladine).

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

02900-20/2019-38 Datum priprave
odgovora:

URAD ZA KULTURO IN MLADINO

26.09.2019

Urad za kulturo in mladino se mestnemu svetniku zahvaljuje za podano pobudo.
Pobudo smo na uradu proucili. Izmed nastetih predlogov, ki so jih podali mladi, je veliko takih,
ki se ze izvajajo v okviru programov nevladnih mladinskih centrov in javnega zavoda MKC.
Med ostalimi predlogi bomo poiskali taksne, ki so za mlade primerni in jih bo mogoce izvesti v
okviru delovanja javnih in zasebnih zavodov in drustev.
O dodatnem predlogu za upostevanje dejanskih potreb mladih pri sofinanciranju mladinskih
programov, pa lahko povemo, da v razpisih za sofinanciranje sledimo ciljem 2. Lokalnega
programa mladih, ker se pa zavedamo, da se v mladinskem sektorju nenehno pojavljajo novi
izzivi, smo pred objavo razpisa opravili razgovor s predstavniki mladinski centrov, ki so nam
predstavili potrebe mladih, s katerimi se srecujejo pri svojem vsakodnevnem delu, torej
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dejanskimi potrebami. Ob zaznanih problemih mladinskih organizacij pri sofinanciranju
mladinskih izmenjav v okviru programov Erasmus+, smo pripravili poziv prijaviteljem za
sofinanciranje teh programov, s katerim sofinanciramo njihov lastni delez. Prvic smo poziv
izvedli v letu 2018, letos pa bo objavljen 4.10.2019.
. * - 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 petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:

Nina KIRBIS

Visja svetovalka

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

AJKO

pooblastilu
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Sluzba za delovanje mestnega sveta
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 94

Svetnik-ca: SASA PELKO

Vsebina vprasanja/pobude:

Moja pobuda se nanasa na to, da je bil Maribor v letu 2018 Evropsko mesto sporta, kar je bil upraviceno,
kajti v Mariboru imamo sportne ekipe in na splosno sport razvit na visokem nivoju in prav je, da se ga tudi
temu primerno podpira. V avgustu me je negativno presenetila informacija, ki sem jo zasledil v medijih, da
je Mariborski futsal klub Maribor razpustil svojo ekipo. Kot veste so tekmovali pred tem v evropski ligi
prvakov, tako da je slo za zelo uspesno ekipo in kolikor je bilo za razbrati v izjavi v medijih po neuradnih
informacijah, bi podjetje Futsal, klub Maribor, to je bil glavni sponzor, se naprej financiralo, ce bi dosegal
nivo prvaka, tako pa so bili drugouvrsceni. Se pravi, slo je drugouvrsceno ekipo v prvi ligi, ki se je razpustila,
ob tem pa je dejal predsednik kluba: »Najbolj me pa boli, da se nam je odrekla lastna obcina«, je kriticen
Gajser. Za leto 2019 so namrec prejeli le 3.500 evrov, s tem denarjem pa seveda ne morejo kriti vseh
prevozov ali vadnin. Ce bi denar dobili vsaj na domaci grudi, bi klub lahko se nekako obstal. Glejte, jaz
razumem, da imamo v Mariboru en kup razlicnih klubov tako in drugace uspesnih, ampak da klub tekmuje
na tako visokem rangu kot je Evropska liga prvakov in je celo na drugem mestu aktualni v Sloveniji, da bi
obcina morala biti tista, ki bi pomagala najti tako ali drugacno resitev, saj zdaj se lahko sklicujemo, da pac v
proracunu tega ni, da so razpisi ipd., ampak jaz mislim, da bi zupanstvo s svojo avtoriteto in mocjo lahko
kako drugace zagotovil vsa mogoca sponzorska sredstva in ne pustil, enostavno da en tak uspesen klub v
mednarodnem merilu enostavno pred vrati crkne. Tako da, pobuda je, da ce je le se mozno, da se zupan
sestane s predstavniki kluba in skusa najti resitev. Jaz sem preprican, da resitev obstaja, ce nimate ideje,
vam jaz lahko nekaj idej ponudim kasneje.

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

02900-25/2019

Urad za sport

Datum priprave
odgovora:

19.9.2019

Sportno drustvo Brezje pri Mariboru je na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev
Letnega programa sporta za leto 2019 prijavilo 8 programov:

1. Prostocasna sportna vzgoja solskih otrok - Sportne dejavnosti za soloobvezne otroke
o Program je bil zavrnjen skladno s tretjim odstavkom 6. clena Odloka o izbiri in

sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa sporta v Mestni obcini
Maribor, saj se za programe, kjer je v razpisu opredeljeno vecje stevilo
sofinanciranih izvajalcev, izberejo vloge izvajalcev, ki dosezejo 60 tock in vec,
izvajalec pa je v skladu z objavljenimi kriteriji in merili zbral manj kot 60 tock (20
tock).



2. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski sport - U13 - mlajse deklice in decki

o Program je bil zavrnjen skladno z besedilom javnega razpisa, poglavje 6.l.b. -
dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski sport se sofinancirajo programi izvajalcev, v
katere je vkljucenih najmanj 12 sportnikov v kolektivnih sportnih panogah. V skladu
s prvim odstavkom 32. clena Zakona o sportu (ZSpo-1) pa izpolnjuje kriterij
sportnika le 6 vadecih.

3. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski sport - U17 - kadeti in kadetinje

o Program je bil podprt

4. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski sport - U19 - mladinci in mladinke

o Program je bil podprt

5. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega sporta clanov
- clani

o Program je bil podprt

6. Sportne prireditve in promocija sporta - podrocje tekmovalnega sporta - Nastopi v
evropskih klubskih ligaskih tekmovanjih, drugih velikih ligaskih tekmovanjih, v svetovnih
pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih

o Program je bil zavrnjen saj se zaradi neosvojenega naslova drzavnih prvakov,
vlagatelj ni uvrstil v Futsal Champions League za leto 2019, posledicno ne more biti
sofinanciran za nastop v ligi.

7. in 8. Izobrazevanje in usposabljanje strokovnih delavcev v sportu - prijavljena dva
programa

o Podprt je bil le en program, saj skladno s 4. alinejo posebnih pogojev besedila
javnega razpisa 8.a. lahko sportna drustva prijavijo za usposabljanje najvec dva (2)
kandidata - 1 program. Enega za pridobivanje naziva in enega za obnavljanje
naziva oziroma pridobivanje licence.

V skladu z navedenim Sportnemu drustvu Brezje pri Mariboru v okviru Letnega programa
sporta za leto 2019, ni bilo dodeljeno zgolj 3.500,00 EUR, kot navaja mestni svetnik Sasa
Pelko, temvec 54.252,61 EUR. Za program izvedbe Letnega programa sporta 3.622,61€ in
538,5 ur brezplacne uporabe prostora v proti vrednosti 50.630,00€.

S strani drustva pa zupanstvo MOM ali Urad za sport ni prejel pobude za sestanek z vodstvom
obcine.

. *- 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 petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
Simon Potrc

Darko Zaric

Vodja urada
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 95

Svetnik-ca: MATEJ ZMAVC

Vsebina vprasanja/pobude:

Dajem svetnisko pobudo ureditev prometa na obmocju Ulice heroja Bracica in Ulice heroja Slandra v MC
Center. Ulici sta prometno zelo obremenjeni zaradi iskanja prostega parkirnega mesta zaradi blizine
Zdravstvenega doma, Sodisca, Policije itd. Problem predstavija tudi vecje parkirisce v zasebni lasti, ki ima
vhod in izhod na istem mestu, ceprav ima ze delno zgrajen vhod na zacetku Ulice heroja Bracica, ki pa ni v
uporabi. Zgrajen dodaten vhod v parkirisce bi razbremenil ulico in izboljsal kakovost zivljenja.

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

01003-1/2019-79 Datum priprave
odgovora:

4.10.2019

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR, Sektor za
komunalo in promet

Navedeno obmocje je obmocje, kjer se je prometni rezim menjal v letu 2010. Urejeno je
bilo parkiranje in sprememba prometnega rezima v smislu enosmernosti. Pred casom
smo s postavitvijo vertikalne prometne signalizacije prepovedali avtobusni promet v
navedeno obmocje. Parkirna mesta so zagotovljena za parkiranje drzavnih organov, ki
delujejo v neposredni blizini ( policija, sodisce in zavod za prestajanje kazni ), nekaj
parkirisc je odplacnih v beli coni in nekaj casovno omejenih, brezplacnih v modri coni.
Parkirisce, ki je delno v zasebni lasti in sicer BAR MIX d.o.o. Ulica talcev 24, Maribor ter
delno v lasti HERMES INZENIRING, Nepremicnine in storitve d.o.o., Slovenska ulica 40,
Murska Sobota smo telefonsko in pisno pozivali, da se opredelijo do moznosti
drugacnega dostopa na parkirisce. Zal smo pri pozivanju bili neuspesni, saj se v podjetju
HERMES INZENIRING ne odzivajo v smislu dviga poste. Podjetje BAR MIX je posto sicer
prevzelo, vendar kljub pozivu, da bi zeleli pisni odgovor nam niso odgovorili. Poskusali
bomo se vzpostaviti kontakt.
V prihodnjem letu bomo prav tako pristopili k pridobivanju idejne zasnove za ureditev
koridorja v smislu pes povezave med Citiyem in glavno avtobusno postajo, ki pa bo
vkljucevala tudi prometno ureditev.

Odgovorprtpravil-a:
Denis KOCBBK

Podpis vodje on
Vili EISENH

VODJ

pripravlja odgovor:
niv.dipl.inz.el.
RADA
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 96

Svetnik-ca: ZELJKO MILOVANOVlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Po veckratnih opozorilih strokovne javnosti, kasneje tudi Odbora za kulturo, dajem se sam pobudo za
takojsnjo vzpostavitev Sveta za kulturo, skladno z Lokalnim programom za kulturo MOM 2015-2020.
Poleg Odbora za kulturo je za poglobljeno in sprotno obravnavo kulturnega razvoja mesta
Svet za kulturo, sestavljen iz priznanih poznavalcev in akterjev mariborske kulture, nujen. Svet za kulturo
mora z delom priceti ze v letosnjem koledarskem letu, saj mora opraviti strokovno evalvacijo izvedbe
iztekajocega se Lokalnega programa za kulturo in na podlagi tega postaviti izhodisca za pripravo in sprejetje
naslednjega, ki mora zaceti veljati najkasneje z zacetkom leta 2021. Slednje je zakonska obveznost obcine.

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

02900-20/2019-41

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za kulturo in mladino

Datum priprave
odgovora:

7.10.2019

Spostovani!
Zahvaljujemo se za pobudo in vas obvescamo, da sta se zupan in pristojna podzupanja
seznanila z ze pripravljenim odlokom o ustanovitvi mestnega sveta za kulturo. Glede
vase pobude o takojsnjem predlaganju odloka v obravnavo in sprejem mestnemu svetu
vodstvo MOM soglasa, da je ustanovitev sveta za kulturo lahko koristna za usklajevanja
o vprasanjih kulturne politike v mestu ter o perecih aktualnih vprasanjih kulture. Ker pa
bi ustanovitev sveta za kulturo ob pozitivni odlocitvi mestnega sveta sovpadala z
zacetkom priprave novega lokalnega programa za kulturo, je potrebno drugace definirati
vlogo tega posvetovalnega telesa v pripravi razvojne strategije kulture, dolocbe glede
imenovanj in mandata clanov ter nekatere druge vsebinske resitve v ze izdelanem
predlogu odloka, ki se z vidika casovne distance vec ne zdijo optimalne. V nadaljevanju
bo pristojni urad v sodelovanju z vodstvom MOM na podlagi obstojecega dokumenta
pripravil predlog besedila, ki bo posredovano v postopek sprejemanja.

. * - 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 petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.



Odgovor pripravil:
D. Sajko

organa, ki pripravlja odgovor:
Daniel Sajko
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9. 9. 2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 97

Svetnik-ca: MATIC MATJASIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Spostovani zupan!

Danes bomo govorili tudi o parkiranju v mestu in odvozu vozil, cetudi morda odlok ne bo sprejet, pa prosim

upostevajte to pobudo. Po spominu misli, da je podobno pobudo ze podal svetnik v prejsnjem mandatu (M.

Stevanovic), a do danes se ni realizirana.

Skorajvsi smo se ze srecali z odvozom vozila z pajkom. Neprijetna situacija, ko je potrebno urediti prevoz do

depoja vozila ob Nigradu na Teznu. Ko pa zelimo poravnati stroske odvoza in kazni, nam referent poda

papimato poloznico. Placilo s kartico ni mogoce, prav tako ne sprejmejo placila preko spletne banke. To je
leta 2019 nesprejemljivo. Ostane nam zgolj, da se po lastni iznajdljivosti odpravimo do najblizje poste ali

banke (ponoci in ob praznikih pa do dezurne poste ali pumpe) in se nato vrnemo s fizicno placano poloznico

do okenca. Predstavljajte si druzino turistov, sredi noci ali v nedeljo?

Dajem pobudo, da se nemudoma, na okencu za prevzem vozil na Nigradu namesti POS terminal, ki omogoca

placilo s kartico, prav tako naj se zaposlene poduci o enakovrednosti placila fizicne poloznice UPN in

digitalnega potrdila o placilu iz spletne banke.

Verjamem, da bo to ob ze tako neprijetni izkusnji odvoza, olajsalo izkusnjo strankam - nasim obcanom in

obiskovalcem nasega mesta.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

St. zadeve na organu,

pristojnem za odgovor*:

01003-1/2019-82 Datum priprave

odgovora:

3. 10. 2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor

Od koncesionarja rednega vzdrzevanja cest ter odstranjevanja vozil, druzbe NIGRAD d.d.,
smo zahtevali, da nemudoma pristopi k spremembi zatecenega stanja in placilo odstranitve



(odvoza) vozila omogoci na sedezu svoje druzbe v casu, ko je omogocen prevzem vozila.
Omogoci naj obicajni nacini placila, torej z gotovino in s placilnimi karticami.

Mestna obcina Maribor je tudi ze pristopila k urejanju podrocja izvajanja te dejavnosti.

- 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 petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
Danijel ZELEZNJAK
Visji svetovalec I

• f Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Uros KOSI, univ.dipl.ekon., dipl.inz.prom., inz. str.
v Vodja sektorja
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS

Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
£v/otnik_r_»'Svetnik-ca:

ni sluzba za delovanje MS):
7. SEJA MS MOM

9.9.2019

POBUDA ST. 98

LJUBICA JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Glede na dejstvo, da je bila kanalizacijska infrastruktura v Radvanju izgrajena nekje v letih 1964 - 1970 je
neutemeljena zahteva lastnika MOM in upravljalca Nigrad po takojsnji ureditvi odklopa padavinskih voda iz
sistema javne kanalizacije. Kajti lastnik MOM kljub temu, da so pristojne sluzbe izdajale gradbena
dovoljenja za individualne hise in blokovsko naselje kanalizacijske infrastrukture ni prilagajala potrebam
uporabnikov, ceprav so pred izdajo gradbenih dovoljenja za individualne hise in blokovsko naselje
kanalizacijske infrastrukture ni prilagajala potrebam uporabnikov, ceprav so pred izdajo gradbenih
dovoljenj novo graditelji placali zahtevane prispevke. Dejansko v kanalizacijsko infrastrukturo razen nujnih
vzdrzevalnih del v vseh letih ni bil viozen niti 1 EUR, kar ima za posledico, da kanalizacijska infrastruktura ni
prilagojena velikosti sedanje poseljenosti. Nikakor pa to ne more biti podlaga, da lastnik MOM in
upravljalec Nigrad sedaj zahtevate takojsnjo ureditev odklopa padavinskih voda iz sistema javne
kanalizacije. Pred izgradnjo kanalizacijskega sistema so bil v naselju urejeni vodotoki, katere je izvajalec
gradbenih del ob izgradnji unicil in tako individualnim hisam onemogocil naravno odvajanja padavinskih
voda. Glede na lego naselja in velikosti parcel marsikateri lastnik stanovanjske hise nima moznosti drugacne
ureditve meteornih voda. Sicer pa uredba v svojem 24. clenu 4. odstavka tocno doloca, kdaj se morajo
izvajati ukrepi za odvajanje padavinske vode. Zato menim, da je zahteva do vseh lastnikov parcel
neutemeljena in zavajajoca.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor)
01003-1/2019-83St. zadeve na organu,

pristojnem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP

Datum priprave
odgovora:

24.09.2019

Izvajalec javne gospodarske sluzbe odvajana komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju
mestne obcine Maribor, koncesionar Nigrad KP je dne 18.09.2019 prejel odgovor MOP IRSOP
vezan na problematiko odvajanja padavinskih voda na obmocju Radvanja katerega vam tudi
prilagamo kot sestavni del odgovora.

K temu bi dodali tudi naslednje:
Ravnanje s padavinsko vodo je mozno izvesti tudi ne druge nacina.
Pri tem je najucinkovitejsi ponikanje in bogatitev podtalnice, mozno je izvesti tudi shranjevanje
padavinske vode in kasnejsa poraba za zalivanje zelenic in ostalih zelenih povrsin na parceli,
uporaba za sanitarno vodo, pranje in podobno, v najslabsem primeru pa zadrzevano odvajanje v



obstojec kanalizacijski sistem ter koncno ciscenje razredcene odpadne komunalne vode na
Centralni cistilni napravi v Dogosah.
Resitev gradnje novega locenega sistema odvajanja je v prvi fazi vezano z veliko obremenjenostjo
podtaija s komunaino infrastruktura kar ne dopusca dodatne gradnje meteorne kanalizacije katera
je zaradi hipnega odvajanja velikih kolicin padavinskih vod vecjih dimenzij.

Koncesionar se je obvezal, da bo za resevanje nastale problematike ponudil strokovno svetovanje
izvedbe najcenejse in najucinkovitejse resitve problema.
Kontaktni osebi sta Matej BERLAK in Primoz REBREC telefon (02) 45 00 300.



REPUBUKA SLOVENUA

MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

INSPEKTORAT RS ZA OKOUE IN PROSTOR

Obmocna enota Maribor

Partizanska cesta 47, 2000 Maribor T: 08 181 45 40
F: 01 420 44 83

E: irsop.oe-mb@gov.si
www.ioD.qov.si

REPUBLIKA SLOVENUA

Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije

Gregorciceva 20

1000 Ljubljana

Stevilka: 06180-50/2019-41

Datum: 17.7.2019

Datoteka: 01_odg

Zadeva: Odgovor na vas odstop st 02300-9/2018/99 z dne 21. 6. 2019

18 -07- 2019 l

Na Ministrstvo za okolje in prostor ste 21. 6. 2019 odstopili Obvestilo podjetja Nigrad d.d., glede
pravil odvajanja padavinskih voda in zahteva po takojsnji ureditvi odklopa iz sistema javne
kanalizacije. Prosite, da posredovano sporocilo proucimo in pripravimo odgovor, katerega naj v
roku 15 dni posljemo podjetju Nigrad d.d. ter vam v vednost.

Iz prej citiranega dopisa podjetja Nigrad d.d. in prilozenih prilog se ugotavlja, da je Republika
Slovenija lastnica parcele s pare, st 24/45, ko. 677 - Zgornje Radvanje (llichova ulica 33,
2000 Maribor) in na njei zqraienih nepremicnin ter da iz citirane parcele odvaia
padavinske odpadne vode v iavno kanalizacijo. Za omenjeno lokacijo je predpisana
izlocitev padavinskih odpadnih voda iz sistema javne kanalizacije oz. prepoved odvajanja
padavinskih odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrezje, zato padavinskih odpadnih voda
ni dovolieno odvajati v iavno kanalizacijo zaradi mnogih potencialnih nevarnosti, kot so
poplavljanje objektov iz sistema javne kanalizacije - zlasti kleti, zemljisc in drugih povrsin
dolvodno od vasega priklopa, ter nezmoznosti zagotavljanja odvajanja odpadne vode do
sistema za ciscenje (javna kanalizacija na obmocju Radvanja je dimenzionirana in zgrajena
samo za odvajanja komunalneodpadne vode, ni pa dimenzionirana za sprejem dodatnih kolicin
odpadne padavinske vode, ki nastanejo kot posledica padavin).

Prepoved odvajanja padavinskih odpadnih voda v javno kanalizacijo je tudi opredeljena v 1.
odstavku 17. clena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, St. 64/12, 64/14 in 98/15), kjer je navedeno, da mora padavinsko
odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v
vode (ponikati, ne pa odvajati v javno kanalizacijo), kadar je to tehnicno izvedljivo, razen ce to
vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno
vodo, na primer splakovanje stranise, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno
padavinskoodpadno vodo zagotovi izvedba ukrepovodvajanja v javno kanalizacijo.

Na osnovi vsega inavedenega, Vas je podjetje Nigrad d.d.. ki je izvajalec javne sluzbe
odvajanja komunalne odpadne vode na obmocju Mestne obcine Maribor, kot lastnika citirane
parcele in nepremicnine pozvalo. da do 31. 12. 2019 prekinete z odvaianiem padavinske
odpadne vode v sistem javne kanalizacije, saj s Cisto padavinsko vodo po nepotrebnem
obremenjujete kanalizacijsko omrezje in delovanje cistilne naprave ter da zacnete padavinsko
odpadno vodo ponikati. O izvedenem morate obvestiti strokovnega sodelavca podjetja Nigrad
d.d. (Matej Beriak). V kolikor do 31. 12. 2019 ne boste prenehali z odvajanjem padavinske



odpadne vode v sistem javne kanalizacije, bo s strani podjetja Nigrad d.d. podana prijava na
Inspektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Lep pozdrav

KODERMAN

za okolje

Jl>c-—^

Vroditi:

• Republika Slovenija, Generaini sekretariat vlade Republike Slovenije, Gregorciceva 20,
1000 Ljubljana (po elektronski posti gp.gs@gov.si)

V vednost:

• Nigrad d.d., Zagrebska cesta 30, 2000 Maribor (po elektronski posti info@nigrad.si)

. * - 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 KOPRClNA

Podpis vodje organa, kmripravlja odgovor:
Vili EISENHUT udie.ISENr
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 99

Svetnik-ca: JOS IP ROTAR

Vsebina vprasanja/pobude:

Ob nacrtovani prenovi Ljudskega vrta je potrebno imeti v mislih poleg garazne hise za avtomobile tudi garazo
za varno parkiranje koles. Pri tem zahtevamo, da se MOM Maribor kot lastnik sportnega objekta, projekta
loti tako, da bo stevilo potrebnih parkirnih mest za kolesa usklajeno z najboljsimi evropskimi smernicami na
tem podrocju. Kot najboljse gradivo priporocamo Bicycle parking manual, ki ga je naredila The Danish Cyclists
Federation, skupaj s podjetjem Celis Consult. V tem dokumentu je poleg tehnicnih usmeritev, katera
kolesarska stojala oz. naslonjala so primerna in na kaksnih sirinah ter razmikih se postavljajo, med drugim
tudi doloceno stevilo parkirnih mest na sportnih objektih in rekreacijskih povrsinah. Ljudski vrt, ki je zaradi
uspehov nogometnega kluba Maribor v zadnjih letih postal eden najboljsih ambasadorjev in ponosov nasega
mesta ter sirse regije, bi lahko bil pravi primer za dobro prasko.

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

<i pripravlja odgovor):
Datum priprave
odgovora:

Sluzba za razvojne projekte in investicije

17.9.2019

Na obmocju pomoznega nogometnega igrisca Ljudski vrt je med drugim predvidena
podzemna garaza ob Strossmayerjevi ulici, v katero se lahko v delu umestijo tudi
trgovske in poslovne dejavnosti. Mestna obcina Maribor zeli ta objekt cimprej izgraditi,
saj hoce resiti perec problem pomanjkanja parkirnih mest v tem delu mesta. Dejstvo ki
temu pritrjuje je tudi postopno zapiranje starega mestnega jedra za motorni promet ter
ureditev parkirnih zmogljivosti v okviru vecjih sportnih in kulturnih prireditev.
Vta namen je seveda tudi predvidena ureditev za parkirna mesta za kolesa in P&R.

Trenutno potekajo priprave za pridobitev izhodisc za realizacijo projekta: urejanje zemljisko
lastniskih zadev, cenitev nepremicnega premozenja, izdelava osnovne investicijske
dokumentacije in IDZ (idejne zasnove zgradbe in funkcije objekta in prometne studije ureditve
prometa obmocja).
Prav tako pa zelimo preveriti interes zasebnih vlagateljev za sklenitev morebitnega javno-
zasebnega partnerstva (promotorski poziv)

Hvala za pobudo in sugestije, ki jih bomo posredovali projektantom .



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

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga: Teobald Rfijnik - SRPI
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9. 9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 100

Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprasanja/pobude:

Ze vec let planiramo ureditev ceste Kosaski dol - Zgornji Kosaki. Namrec 200 m ceste v hrib ni primerna za
voznjo solskega avtobusa, kar bi obcina po zakonu morala zagotoviti. Tragedija je toliko vecja, da gasiici s
cisterno po tej cesti ne pridejo na kraj pozara, kar se je zgodilo leta 2017. Prosim za razmisiek o tej cesti in o
realizaciji pobude.

Odgovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*: 01003-1/2019-78

Datum priprave
odgovora: 23.09.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:
Po dogovoru z g. podzupanom pristojnim za komunalo, bomo opravili terenski ogled
kriticnega dela ceste ter sprejeli odlocitev.

Pripravila:
Tomislav Rebernik

Bodelavec

V3 \
Vodja urada:

Vili Eisenhut, univ\ dipl. inz. el.
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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 7. SEJA MS MOM

Datum seje MS 9.9.2019

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 101

Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprasanja/pobude:

Spregovoril bom o problemu, ki je velik in o katerem ste seveda tudi vi, zupan in podzupan, obvesceni.
Prejsnji teden smo namrec imeli resno sejo, resen sestanek, kjer je direktor Javnega podjetja Snaga
povedal, da je dal navodilo, da smeti iz otokov, teh je 1100 v Mariboru in so vse prej kot ponos mestu, ne
bo vec oziroma da se smeti od tarn ne bodo vec odvazale. Mi smo ga prepricali, da taksno navodilo takoj
preklice, po drugi strani pa je taksno navodilo upraviceno, saj nihce za to ne placuje in to je velik problem, ki
bremeni podjetje Snaga. Ce se bo to zgodilo, vemo vsi, da bo to katastrofa za mesto. Ali se zavedamo, kaj to
pomeni, ce nihce ne bo odvazal smeti iz teh otokov? Jaz sem se danes zjutraj peljal mimo nekaterih otokov

na Teznu, to je prava katastrofa, kaj vse ljudje pocnejo in kaj vse mecejo na te otoke. Ni skrivnost, da vec

kot 3000 obcanov ne placuje odvoza smeti, ampak lepo iz svoje hise zjutraj nekdo vzame vrecko in to

mimogrede, ko se pelje v sluzbo, vrze tja zraven kesona in »nikome nista«. Vemo, kaksen problem je, o tem

sva tudi z Vilijem govorila, ce ga sam inspektor dobi pri dejanju, potem mu seveda tega dejanja ni moc

ocitati in ga za to ni moc kaznovati. Skratka, neresen problem, in zato predlagam, da cim prej resno
pristopimo k resevanju tega problema in predvsem zagotovimo sredstva, ker drugace bo pravi kaos.

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

01003-1/2019 Datum priprave
odgovora:

24.9.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP

Tezave zbiralnic oz. ekoloskih otokov po mestu zaznavamo vsi. Velik porast embalaze in tudi
odpadkov, ki tja sploh ne sodijo pa opazamo v zadnjih dveh letih. S problematiko se v prvi vrsti
sooca Snaga, ki zaradi sistema zbiranja odpadkov posamezne zbiralnice ne more izprazniti in
hkrati ocistiti nepravilno odlozenih odpadkov. Ciscenje sodi v tako imenovano intervencijo,
sama struktura odpadkov pa je precej raznolika in je potrebno dodatno sortiranje. Kar se tice
pokrivanje stroskov ciscenja zbiralnic, ima to Snaga pokrito s ceno odvoza komunalnih
odpadkov, ki je zacela veljati maja letos, ko je bil predlagan elaborat o oblikovanju cene
odvoza komunalnih odpadkov. Ta elaborat namrec vsebuje tudi postavko ciscenje zbiralnic. K
izboljsanju sorazmemo slabega stanja pa racunamo, da bo pripomogla razsirjena kampanija
osvescanja javnosti poimenovana Moji odpadki, moja skrb.

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 petka, 27. 9. 2019, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
mag. Robert Marzidovsek, univ. dipl. ekon.

Podpis vodje orgaha, ki pripravlja odgovor:
Vili Eisenhut,\jn)v. dipl. inz. el.


