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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-73
Datum: 04.09.2019
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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 MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. junjj 2019
VPRASANJE ST. 65 (dopolnitev)
Mag. Zdravko LUKETlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Starse otrok v MC Tezno (predvsem vse v sirsi okolici Dogoske,...) nas zanima ali se na parcela k.o. 680, st.
parcel 2292/4, 2290/3, 2289/3, 2288/3 (vse v lasti MOM) oz. na kaksnih drugih povrsinah na Teznem
nacrtuje izgradnja otroskega/mladinskega igrisca (igrala, klopi, sportni rekviziti,...), glede na to, da smo
glede parkov, igral, igrisc starsi zotroci degradirani in vozimo otroke v druge MC in/ali obcine? Prosim za
pisni odgovor.
Bojana Mocnik in ostali.

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

01003-1/2019-66

01003-1/2019-73

Datum priprave
odgovora:

Urad za komunalo promet in prostor

03.07.2019 in

4.9.19

Spostovani.

Zahvaljujemo se vam za podano pobudo. Parcele, ki jih omenjate (2292/4, 2290/3, 2289/3 in
2288/3, vse k.o. Tezno), so po sedaj veljavnem aktu PUP zavedene kot povrsine za centralne
dejavnosti. Nahajajo se vevidenci Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljisci
d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Na osnovi preverbe stanja parcel nam je podjetje
sporocilo, da so navedene parcele vletnem nacrtu razpolaganja z nepremicnim premozenjem
in so predvidene za prodajo.

Mestna obcina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, skrbi za javnaotroska igrisca v
mestu. Teh je 18, na Teznu se eno javno otrosko igrisce nahaja na Bevkovi ulici, ob blokih.
Vproracunskem letu 2019 ni planirana nobena izgradnja novega javnega otroskega igrisca.

Naj navedemo se dva projekta, ki bi MC Tezno obogatila za urejene zelene, sportne in igralne
povrsine:

- v letu 2018 je Projektna pisarna MOM delala na projektu, ki bi investiral v izgradnjo



novega otroskega igrisca vStrazunskem gozdu, vendar vnaboru vseh prijavljenih
projektov ta projekt ni bil izbran.

- Vletu 2018 je bil objavljen prostorski nacrt za Urbani center Tezno, kjer se bo ob
izgradnji novega objekta za zdravstveno oskrbo in mestno cetrt uredilo se otrosko
igrisce in manjsi park. Aktivnosti vzvezi s projektom so vteku.

Vsodelovanju z Uradom za sport MOM pa navajamo tudi lokacijo nekdanjega kopalisca TAM,
ki je trenutno travnata povrsina vupravljanju SOM, saj je zodlokom dolocena kotjavni sportni
obekt Vmesecu septembru 2019 se bo Urad za sport MOM sestal zvodstvom TSC (Tehniski
solski center Maribor) in predvidel moznosti uporabe njihovih sluzbenih prostorov za uporabo
sanitarij, slacilnic in prostorov shrambe, s cemer bi lahko ponudili moznost sportnih
udejstvovanj mariborskim sportnim drustvom.

S spostovanjem.

*-Elektronsko posto zvprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite vzadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero senanasa vprasanje/pobuda.

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

Odgovor pripravila:
Anja Pavlicic
Svetovalec I

Pi? Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Vili Eisenhut, univrtiipl. inz. el.

Vodja uiiada
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MESTNA OBClNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka:01300-69/2019-31

Datum: 20.6.2019

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

Vprasanje/pobuda (izpo
7^n o+ cola MQZap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap. st.
vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za delovanje MS):
6. seja mestnega sveta
17. junij 2019
VPRASANJE ST. 66

Matic MATJASIC

Vsebina vprasanja/pobude:
Moje vprasanje pa je, zakaj so vozni redi avtobusov vMariboru ze desetletja prakticno
nespremenjeni. Vemo, da se dinamika spreminja, vsi opazujemo enkrat natrpane avtobuse,
enkrat prazne, vozni redi pa so skorajda staticni (nal5, 20, 30min). Predlagam, da se pristopi
kceloviti prenovi linij ter voznih redov v Mariboru, s cimer se olajsa tako dostop in
zadovoljstvo obcanov, poveca uporaba javnega prometa, nenazadnje se stern tudi prihrani.
Ze 10 let imamo elektronske kartice, imamo torej podatke za 10 let, koliko ljudi se ob kateri
uri vozi s katerim avtobusom, se vec, imamo celo podatke, koliko ljudi na kateri postaji vstopi
na avtobuse. Podatke torej imamo, ucinki taksne reforme vsaj voznih redov (ce ne celotnih
linij) pa prinasa stevilne pozitivne ucinke, celo prihranke, za to ne vidim razloga, da k
taksnemu projektu ne bi pristopili. Prosim za strokovni odgovor vsmeri resitve, nazadnje
sem ob pobudi za posodobitev aplikacije za parkiranje (tako da bi obcani dobili to kar
placajo) od Marproma -g. Bostjana Zagoraca dobil politicen odgovor, kresevanju pobude pa
se ni pristopilo, verjamem, da bo tokrat drugace.
Hvala!

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

01003-1/2019-62 Datum

priprave
odgovora:

Urad za komunalo, promet in prostor

2.7.2019

Zavedamo se, da je omrezje avtobusnih prog vMariboru zapleteno in da se v preteklosti
desetletja ni prilagajalo prostorskim spremembam vmestu, frekvence vozenj pa so bile dokaj
nizke in na dolocenih linijah so se vedno prenizke.

Spremembe pa so se zacele leta 2015!

V letu 2015 je mestni svet Mestne obcine Maribor sprejel dokument Celostna prometna
strategija mesta Maribor. Ta predstavija krovni dokument z idejami, predlogi in usmentvami za

(01003-1/2019-62)1



uresnicitev in izboljsanje mobilnosti v Mariboru. Sprejetje tega dokumenta je omogocilo
zacetek dolgorocnega procesa celostnega in trajnostnega nacrtovanja, urejanja in upravljanja
mestnega prometnega sistema. Celotna strategija temelji na vec medsebojno povezanih
korakih, sprejetih financnih planih oz. danih financnih zmoznostih MOM in pripravljenih
strokovnih predlogih.

Ukrepi za uresnicitev vizije na podrocju mestnega potniskega prometa, ki se ze izvajajo,
zajemajo:
Izboljsanje ponudbe javnega potniskega prevoza

• Analiza stanja - raziskave potovalnih navad obcanov Maribora in sosednjih obcin, ki
vsakodnevno gravitirajo na Maribor (strokovni predlog se izvaja v sodelovanju s
Fakulteto za gradbenistvo, prometno inzenirstvo in arhitekturo UM).

• Analiza in definiranje povprasevanja po javnem prevozu - potovalne matrike (strokovni
predlog se izvaja vsodelovanju s Fakulteto za gradbenistvo, prometno inzenirstvo in
arhitekturo UM).

Ugotovitve ten dveh analiz so osnova zaprenovo omrezja prog javnega potniskega prevoza in
razmestitev prestopnih tock.
Prenova voznega parka mestnih avtobusov

• MOM in operaterJP Marprom d.o.o. v mejah razpolozljivih sredstev vlagata velike
napore v obnovo voznega parka, predvsem z nakupom potnikom in okolju prijaznih
vozil. Povprecna starost voznega parka je na dan 31. 12. 2018 znasala 5,8 leta. Zaradi
slabega stanja vozil in odsotnosti vlaganj v obnovo v preteklosti je nakup novih
avtobusov na zalost namenjen skoraj izkljucno zamenjavi obstojecih vozil, ne pa tudi
dvigu frekvence vozenj na linijah JMPP.

Prenova avtobusnih postajalisc
• Sistematicno se obnavljajo avtobusna postajalisca in opremljajo z nastreski, klopmi,

kosi za smeti in prikazovalniki prihoda avtobusov v realnem casu.

Zagotovitev stabilnega in rednega financiranja
• Prednostdajemo resitvam, ki so realne, prakticne in znotraj trenutno razpolozljivih

financnih sredstev izvedljive takoj.

Vzadnjih letih je UM-FGPA (Center za mobilnost) na podrocju planiranja javnega potniskega
prometa sodelovala pri razlicnih raziskavah in studijah, ki se posredno ali neposredno vezejo
na planiranje sprememb mreze linij v MJPP.

Na UKPP se zato ne strinjamo, da so vozni redi ze desetletja prakticno nespremenjeni,
saj se spremembe dogajajo, res pa je, da je UKPP in s tem Marprom omejen z
zagotovljenimi sredstvi financiranja, v zadnjih letih pa tudi s primanjkljajem
vozniskega kadra. Zal jevedno manj voznikov pripravljeno delat v avtobusnem prometu
in to je trend v Evropi ne samo v Sloveniji ali v Mariboru.

UM - FGPA (skupaj z UKPP) je leta 2016 v okviru projekta Raziskava potovalnih navad
prebivalcev v Mestni obcini Maribor izdelal predloge nadgradenj MJPP v studiji Ponudba in
povprasevanje po javnem potniskem prometu v Mariboru - sinteza, kjer so na podlagi
generacije in distribucije potovanj predlagani glavni koridorji in prestopne tocke. Upostevane
so sodobne evropske smernice za planiranje visokokakovostnega javnega potniskega
prometa. Predstavljene so idejne resitve zasnov linij, ki temeljijo na enostavnosti in stabilnosti,
kot tudi orodje za vrednotenje sprememb linij.

Orodje za vrednotenje sprememb linij je bilo tudi ze uporabljeno v letu 2016 pri spremembi
linij 10 in 20 in v letu 2017 pri spremembi linij 4,9,17,18 in 19

Vletu 2018 je UM-FGPA (skupaj z UKPp) zakljucila studijo Potenciali elektrifikacije MJPP v
2



Mariboru v okviru evropskega H2020 projekta Eliptic, kjer se je identificirala pot k morebitni
elektrifikaciji JPP v Mariboru in potencilne razvojne moznosti za vzpostavitev dinamicnega in
staticnega polnjenja elektricnih avtobusov.

V naslednjih dveh letih bo elektrificirana linija 6 (Vzpenjaca)

V zadnjih letih smo tudi spreminjali intervale voznje ne samo trase, na primer na linijah 1,12 in
3 smo dodali en avtobus v prometni konici kar pomeni da se je interval v prometni konici
skrajsal za 5 do 10 minut, to za linijo 1 pomeni 10 minutni interval odhodovv prometni konici
namesto 15 minutni, za liniji 3 in 12 pa 25 minutni interval v prometni konici, namesto 35
minutni.

Na liniji 4 pa smo hkrati podaljsali linijo tako, da se interval ni skrajsal, smo pa omogocili vecjo
dostopnost do JPP.

Prav tako je ze samo pogled na en postajni vozni red dovolj, da se vidi da vozni redi niso
staticni, ampak so prilagojeni povprasevanju. V prometni konici so intervali krajsi kot izven
prometne konice.

Maribor AP [mmoRSKfPor.

// // /', / / / / A */ //
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tega je razvidno , da kspremembam pristopamo premisljeno , na podlagi zbranih podatkov.



Problemi, ki ob tem nastajajo pa so:
• premalo voznikov, da bi lahko se bolj sledili spremembi intervalov vozenj
• parkirna politika v mestu je se vedno prijazna uporabnikom osebnih vozil in vecina jih

zaradi tega raje za prevoz uporabi osebno vozilo, ceprav so doma na primer ob linijah
1, 6, 21 , ki imajo intervale vozenj od 10 oz. 15 minut v prometni konici in nekaj vec
izven konice

• zagotavljanje primerne subvencije, saj v Evropi ni avtobusnega JPP , ki bi sam pokrival
stroske delovanja, zato je potrebno sofinanciranje s strani drzave ali lokalne skupnosti

• vecje zahteve, visji standard, ... enostavno pomenijo visje subvencioniranje

Ne glede na vse pa UKPP skupaj z Marpromov uvaja nove aplikacije, ki so v pomoc
potnikom:

1. Marprom WEBMap.:

Aplikacija, preko katere takoj dobis podatke o vseh linijah , o lokacijah avtobusnih
postajalisc, o opremljenosti avtobusnih postajalisc o vseh odhodih v tekoci uri
dneva...

i

i

r^

'A

.
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Betnavska - Focheva

Ima Betnavska Focheva

Stevilka 215

Naslov Betnavska cesta 3S

Linije 2

Naslednji odhodi za linijo 2

Smer Maribor AP 11:57.1216.1237.12:56.13:17



2. Google Transit

Aplikacija, kjer vpises naslov izhodisca in naslov kam zelis priti in ti aplikacija samo poda
razlicne resitve prevoza z JPP in cas za posamezno varianto. Ko izberes varianto ti aplikacija
poda napotke kako dolgo hodis do avtobusne postaje, na kateri avtobus vstopis, kje prestopis,
kateri avtobus izberes in koliko hodis do cilja.

11:44-7 .iilLTE
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V prilogi je tudi:
- ANALIZA VREDNOTENJA SPREMEMB LINIJ 4,9,17,18 IN 19ZA LETNI VOZNI RED

1.9.2017.

- PONUDBA IN POVPRASEVANJE PO JPP

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

Odgovor pfipravil:
Uros KosM

Ales Kliftc

Podpis vodje organa, ty pripravija odgovor:
Vili EISENHUT

\f
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

p

Stevilka: 01003-1/2019-74

Datum: 04.09.2019

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

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

Datum seje MS 17. junjj 2019
Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 67

Svetnik-ca: Matej ZMAVC

Vsebina vprasanja/pobude:
V zadnjih letih je prislo do vec preloma vodovodnih cevi v mestu, tako da je bilo motena oskrba s pitno
vodo, npr. v Ulici Vita Kraigherja in nazadnje pri Avtobusni postaji. Zanima me kaksno je stanje
vodovodnega omrezja v mestu in ali imate podatke o kriticnih tockah, kjer lahko zaradi starosti cevi
pride do preloma ter kaksni so vasi vecletni plani postopne zamenjave cevi.

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

01003-1/2019-67

01003-1/2019-74

Datum priprave
odgovora:

03.07.2019

04.09.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor

Sektor za komunalo in promet kot strokovna sluzba Mestne obcine Maribor za podrocje oskrbe
z vodo (vodovod) podaja odgovor kot sledi.

Javno vodovodno omrezje v Mestni obcini Maribor je kljub pomanjkanju vlaganj v vzdrzevanje
v primerjavi z ostalimi vodooskrbnimi sistemi po drzavi se vedno v solidnem stanju, tudi
kvaliteta vode je dobra, za vecji del obcine kloriranje vode v sistemu ni potrebno (tabela 14).

Ulica heroia Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.c
' IIHIII IHII •••• IIHII

(01300-69/2019-32)1
3or.si. e-naslov http://www.maribor.si



T
ab

el
a

14
:

P
ri

ka
z

re
zu

lt
a

to
v

n
a

d
zo

ra
p

o
o

b
ci

n
a

h

M
IK

A
O

B
IO

L
O

S
K

E
A

N
A

L
IZ

E

0
*

1
1

1

n
e
s
k
la

S*
uD

3)
N

cs
ka

ld
n

i
d

n
ih

a
n

a
lf

i

(%
S

2
0

1
*

2
0

1
S

2
0

1
6

2
0

1
7

M
M

V
jt

n
d

w
tl

y
m

rt
i

K
E

M
IJ

S
K

E
A

N
A

L
IZ

E

O
tf

lN
A

B
tN

tl
>

.<
T

2
7

n
u

P
lF

K
1

2
1

H
oC

l
SL

IV
N

IC
A

2
1

6

K
U

N
G

0
T

A
9

8

L
E

K
A

R
T

5
8

M
E

ST
N

A
O

Q
^I

N
A

M
A

R
IB

O
R

9
3

5

M
K

L
A

V
7

.
1

3
1

Rl
>

$E

1
1

8

1
2

2

S
V

E
T

A
T

R
O

JI
C

A
2

6

S
V

E
T

I
JJ

fi
lJ

3
0

C
O

R
N

J
A

R
A

D
E

O
N

/.
7

9

S
E

L
N

IC
A

0
8

D
R

A
V

I
1

1
9

S
v
tI

A
A

N
A

2
9

S
E

N
T

IU
1

5
1

C
E

tC
T

E
N

S
tS

T
fM

2
.2

6
0

1.
7)

1
C

.O
*

0.
0*

7.
4*

0.
3%

3,
7%

1J
%

0
,0

*
5

.2
*

3,
4*

2
,5

*
.

«
,?

*
1

.7
%

U
.J

*
4

.S
*

:.
s
x

4
,2

V

5
,1

*
i,

2
%

6
,0

*
3

.4
*

0.
0%

5
,1

%

3
.4

*
0

.0
*

1
,8

*
S

i
*

..•
»*

3
,4

*

3
9

4
.2

*
1

,7
*

4
3

%
4

S
>

V
*

4
,2

%

3
1

.9
*

7
,1

*
aj

t%
2

,3
%

2
.5

*
6

.1
*

6
,5

*
5

,4
*

o
p

%
2

,5
%

4
.:

*
»

.s
*

4.
8%

6,
3*

:o
,j

*
4

,1
%

3
.8

*
0

.0
*

,
0

,0
%

0
,r

v
3

.8
*

3
,8

%

0
.0

*
o

.S
<

*
b

.9
*

3
,4

*
l.G

V
0

,0
%

6
.3

*
1

.3
*

3
.8

%
9

.6
*

5
,0

*
6

.3
%

5
,0

*
4

.3
*

7,
45

4
r.

,9
%

i^
K

5
,0

%

0.
3*

0
.0

*
6,

7*
01

0%
3,

3*
0

.0
%

B
.O

*
0

.0
2

,4
*

4
,1

*
fe

>
*

6
,0

%

n
4,

0%
1,

9*
4,

S%
5

.4
*

3,
7%

4,
0%

M
i
l

S
ku

p
ej

nc
si

da
dr

ti
h

a
m

lt
t

(%
)

N
a

sk
a

id
rd

2
0

1
4

2
0

1
S

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

1
0

5
7

1
0

0

0
.0

)4

c
.3

%

?0
,<

W

0
,0

*

n
,o

*

O
fl

S

o
.o

s

O
.o

-.
-

2
0

,0
*

0
.0

*

0,
0%

0
,0

*

C
O

*

C
O

*

0
.0

*

0
.0

*
o

.o
*

u.
i.%

a
«

0
.0

%

0
.0

*
3

,0
*

O
.C

*
0

,0
*

0.
09

4

0,
0*

0
,0

*
70

,0
%

O
.O

*
2

0
.0

%

o,
d*

o
.c

*
cj

o%
o

.o
*

0
,0

*

n.
o*

0
.0

*
C

O
*

0
.0

*
0

,0
%

C
,3

*
c
o

%
c
.o

*
,

0
,0

*
0

,0
%

L
',

0
*

O
jO

%
0

,0
*

1
4

,3
*

0,
0%

0
0

%
0

.0
*

0
,0

%
0

,0
%

C
O

X
0

,0
*

20
,0

%
0

,0
*

2
0

,0
%

0,
0*

0
.0

*
0.

0*
0.

0%
0

,0
%

n
o

*
n

.o
*

o
.o

*
o

,c
%

0
,0

%

o
.o

*
o

.o
*

0
.0

*
o

.o
*

0
,0

%

0,
0%

i,
0

*
0,

C
*

3,
0*

0
,0

%

0,
0*

3
.0

*
0

.0
*

0,
C

*
0

,0
%

o
.c

*
li

.:
*

o
.o

*
o

.o
*

0
,0

%

3
,0

*
O

.O
X

1,
0%

3
,0

*
0

.9
*

X
0%

N
J



3

Kljub temu pa obstajajo kriticni odseki z dotrajanimi PVC, azbest-cementnimi in starimi
litozeleznimi vodovodi (tudi iz leta 1901), ki bi jih nujno morali zamenjati. Povprecna starost
vodovodnih cevovodov se tako pocasi veca, brez potrebnega investicijskega vzdrzevanja
omrezja se bo vecala tudi pogostost okvar.

Mariborski vodovod d.d. redno vodi statistiko prelomov na mrezi in ima pripravljen seznam ulic,
v katerih so nujne rekonstrukcije vodovoda. S spremembo zakonodaje Mariborski vodovod d.d.
vec nima lastnih namenskih sredstev za investicije v vzdrzevanje infrastrukture, ampak zbrana
sredstva nakazuje lastniku - Mestni obcini Maribor, ki je tudi odgovorna za prerazporeditev teh
sredstev po resorjih.

Spodaj so prikazani osnovni podatki o vodovodnem omrezju v MOM.
Iz dvoletne statistike je razviden porast stevila intervencij na omrezju.

FIZICNI KAZALCI EM

leto

2018

leto

2017

indeks

2018/2017

PORABAVODE m3 6.407.932 6-85 149 98,81

pravne osebe (VT) m3 2.099.116 2C58 99- 101,95

fizicne osebe (NT) m1 4.308.816 --26 155 97,35

CEIME GJS - zadnja sprememba 1. 11. 2017

vodar na EUR/m3 €0,6832 € 0.6832 100,00

omreznma DN 2C EUR/mes €3,41 €3.41 100,00

DOLZiNA OMREZJA m S91.968 587219 100,81

!ito zelezo m 299.536 297 881 100,56

azbest m 9.704 1C284 94,36

e- c m 37.905 37.903 100,01

PEHD m 224.490 222657 100,82

m 15.976 13 702

pec nkane cevi m 4.357 4 792 90,92

PRELOM stevilo 116 85 136,47

stevilo prelomov na 10 km omrez.a st/lOkm 1,96 1.-5 135,38

N'ERVENCJE NA INFRASTRUKTUR: stevilo 250 172 145,35

zamenjava in popravUo spojnih vodov ste. 250 145,35

VODNJAK! stevilo 38 38 100,00

REZERVOARJi stevilo 38 38 100,00

HIDRANT stevilo 3.542 3 478 101,84

PRECRPALN CE ste. 43 40 107,50

PR KUUCK stevilo 20.727 20.601 100,61

VODOMER stevilo 26.475 26.412 100,24

ZAMENJANi VODOME=: ste 4.679 5 383 86,92



V letosnjem planu so predvidene nekatere investicije v vzdrzevanje vodovodnega omrezja, a so
te le v glavnem v sklopu preplastitev cestisc in rekonstrukcije drugih komunalnih vodov
(kanalizacija, plinovod, itd.). Tako so predvidene zamenjave vodovodov v Bazoviski ulici, v delu
ulice Pod Gradiscem, v delu ulice Na Jelovcu v Bresternici, v ulici Za Peklom v Brezju in Korcetovi
ulici.

Del sredstev je namenjen tudi nujnemu vzdrzevanju opreme na crpaliscih, pripravi
dokumentacije in izvedbi siritev vodooskrbnega sistema na zaselke, kjer sedaj se ni urejene
javne vodooskrbe (del Razvanja v KS Razvanje, del Bresternice v KS Bresternica - Gaj)

Dopolnitev:

Ce zelimo ohraniti sedanje stanje vodovodnega omrezja, je potrebno nameniti vec denarja v
proracun v cestno infrastrukturo (komunalni vodi), saj se ulice obnavljajo celovito
(skupni projekti - komunalni vodi).

MOM ima plan izdelati graficne karte za sanacijo komunalnih vod, kjer bodo prikazana obmocja
po nujnosti izvedbe sanacij, prioritet (kratkorocni, dolgorocni plan) usklajen s proracunom.

- 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 04.09.2019 v fizicni obliki.

Pri odgovoru se vedno sklicujte na dokument st. 01003-1/2019-74, z dne 04.09.2019.

Odgovor pripravil:
Nives CAVKA

Strokovni sodelavec VII/2-

do>L^

Poslano:

- Sluzba za delovanje mestnega sveta

\
Vodja urada:

Vili EISENHUT; univ. dipl. inz. el.

\
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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. junjj 2019
Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 68

Svetnik-ca: Danijela SERBINEK

Vsebina vprasanja/pobude:

Zanima me, kdaj se bo realizirala sanacija ceste v KS Bresternica - Gaj mimo domacije Finster, ki smo
jo potrdili v proracunu? Vljudno naprosam za prioritetno obravnavo.

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

01003-1/2019-59 Datum priprave
odgovora:

27.06.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP, SKP

Narocili smo Izvedbene nacrte s popisi, kar je osnova za izvedbo JN. Sedaj je v izvedbi
izbira izvajalca del.
Takoj, ko bo izvajalec del izbran bomo zaceli s sanacijo omenjenih odsekov.
O pricetku del bomo obvestili K.S. Bresternica Gaj.

Pripravil:
Tomislav Rebernik

Strokb\ni sodelavec jfsl i, O <5 A ^5v

Vili EISENHUT, ur>jv.dipl. inz. el.
VodjaVitada

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: SI12709590, MS 5883369
telefonska St.: +386.2.2201-000, e-posta mestna obcinia(5;manborsi, e-naslov http://www.maribor.si

(01003-1/2019-59)1
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
KABINETZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta _

Stevilka: 01300-69/2019-34

Datum: 20.6.2019

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. junij2019
VPRASANJE ST. 69

Zeljko MILOVANOVIC

Vsebina vprasanja/pobude:
Moje vprasanje izhaja iz pisma obcana, ki ga je naslovil na Listo kolesarjev in pescev:
"Glede na to da ste glas nas kolesarjev v mestnem svetu se na vas obracam s predlogom glede
ureditve enega izmed stevilnih problemov, ki Maribor delajo neprijaznega do kolesarjev. Ta problem
je rdeca luc na semaforjih za kolesarje in pesce, ki se spremeni v zeleno le ob pritisku na gumb na
semaforju. Ce torej pridem do krizisca po cesti, ki ima sicer goreco zeleno luc, moram sestopiti,
pritisniti gumb in vvecini primerov pocakati na naslednji cikel, da lahko preckam krizisce. To ureditev
sicer razumem. Namenjena je upocasnitvi kolesarjev in pescev in s tem vecji predvidljivosti voznje
motomih vozil. Vendar nas kolesarje postavlja v podrejen polozaj, ker se od nas pricakuje strpnost in
pocasnost, zato da lahko avtomobili vozijo nestrpno in hitro. Vmojem primeru pa se ponavadi ne
zgodi nic od tega, saj preckam cesto pri rdeci luci zupanjem da bo voznik razumel da imam tudi jaz
zeleno ceprav mi gori rdeca. VLjubljani, kjer se kolesarstvo podpira, takih tezav nisem imel. Mislim,
da bi sprememba te ureditve prinesla veliko izboljsanje z zelo malo dela. Lepo vas pozdravljam, v
upanju na kaksno spremembo"
Torej, zanima me ali obstaja volja, da Mestna obcina Maribor posodobi sistem semaforjev, da bo ta
bolj prijazen, enakopraven in uporaben za kolesarje in pesce?
Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-1/2019-68 Datum priprave
odgovora:

Urad za komunalo, promet in prostor

3.7.2019

UKPP se strinja z navedeno problematiko in jo resuje skupaj z Nigradom kolikor to
pogodbeno zagotovljena sredstva dopuscajo v posameznem letu. Del problemov se resuje v
okviru rednega vzdrzevanje, del pa se bo v okviru planiranih investicij.

Semaforizirana krizisca in kolesarske steze se v preteklosti v vecini primerov niso izvajale oz.
gradile istocasno, zato na dolocenih kriziscih prihaja do vecjih odmikov semaforskih stebrov z
gumbi za pesce in kolesarje kot bi bilo optimaino za vse udelezence v prometu (predvsem za
kolesarje).

Veckrat pa se zgodi, da se kolesarji vozijo po nasprotni kolesarski stezi , kjer pa ne morejo
pricakovati, da bodo gumbi na lokaciji, ki bo njim bolj prijazna.

Kot je poznano je MOM vprojektu javno-zasebnega partnerstva s podjetjem ISKRA d.d., v letu

(01003-1/2019-68) II III III Hill HI 111 III III! 11II



2012, zelela celovito prenovi semaforski sistem v Mariboru. Po propadu tega projekta, je zal
izpadlo tudi nacrtovano posodabljanje semaforskega sistema z inteligentni transportnimi
sistemi, ki so vkljucevali tudi tovrstne resitve kot jih predlagate

Zato v zvezi s tem v sklopu rednega vzdrzevanja poskusamo resevati tezave kolikor je
mogoce, saj s prestavljanjem semaforskih stebrov moramo prestaviti tudi temelj in celoten
komunalni vod (napajalni kabel, signalni kabel) pod plocnikom (ce nas pri tem ne omejujejo
ostali komunalni vodi - vodovod, elektrika, plinovod, telekomunikacijski vodi).

Iskali bomo tudi resitve za namestitev stebrickov , ki bodo namesceni samo gumbi za
kolesarje, vendar je potrebno upostevati v vsakem primeru varnostne odmike in prostorske
zmoznosti. Resitve bomo usklajevali s Kolesarko mrezo Maribor.

Zaradi dotrajanosti semaforskih naprav in predvsem semaforskih central, se predvsem
ukvarjamo z nujnim rednim in investicijskim vzdrzevanjem, zal pa sredstev ki bi omogocala
taksno nadgradnjo doslej ni bilo na voljo.

Smo pa ze v tem letu skupaj s koncesionarjem in novim vodstvom sprejeli odlocitve, da se
nemudoma pristopi k pripravi nacrta posodobitve sistema semaforizacije, ki vkljucuje tudi
uvedbo ITS sistemov pametnih mest. Ze v tem letu bomo pristopili k posodobitvam CAVP
(Centra za avtomatsko vodenje prometa), ki predstavija osnovo za prometno odvisno
delovanje semaforskih krizisc, v katerih se bo prednost pri vodenju, glede na kategorijo ceste
dajala tistim udelezencem v prometu glede na njihovo lokacijo in prioriteto. Resitve morajo biti
take da kljub vsemu zagotavljamo primerno pretocnost motoriziranega prometa.

Ob tem pa je vseeno potrebno izpostaviti da popolnoma avtomatiziranega delovanja
semaforjev v vseh kriziscih tako za pesce in kolesarje ne moremo vzpostaviti. Tak nacin
ureditve kot ga poznamo danes je se vedno zaradi varnosti sibkejsih udelezencev v prometu
nujen, ce zelimo zagotavljati varnost pescev in kolesarjev.

S tem ko mora tako pesec kot kolesar »najaviti« svojo prisotnost v kriziscu, se zagotavlja v
odvisnosti od motoriziranega prometa, minimalen a za varnost zelo potreben in pomemben
dejavnik.

Zeleni signal za pesce in kolesarje v istem ciklusu se ustvari le v prometno odvisnih kriziscih in
ob pogoju, da je na voljo dovolj casa za zeleni signal in hkrati za varovalni cas, ki mora preteci
preden dobi zeleno luc konfliktna smer.

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

Odgovor pripravil:
Uros Kosi, vodja SKP
AlesKLINC, univ.dipl.inz.prom.

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor.

Vili EISENHUT; univ.dipl.inz.el.
Vodja urada
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Stevilka: 01300-69/2019-36

Datum: 20.6.2019

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

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

Datum seje MS 17. junij2019
Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 71

Svetnik-ca: Josip ROTAR

Vsebina vprasanja/pobude:
Zanima me na kak nacin se Mestna obcina Maribor pripravija na novo financno perspektivo EU.

Kateri projekti bodo vkljuceni v operativne programe in kje bo urejen sedez vzhodne kohezije?

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

08100-20/2019

Kabinet zupana

Datum priprave
odgovora:

,C Og,&ilf>

V mesecu juniju je MOM v sklopu Zdruzenja mestnih obcin Slovenije pripravil predlog
prednostnih nalozb, ki jih je potrebno vkljuciti v Operativne programe za izvajanje Evropske
politike za programsko obdobje 2021 - 2027.
Na nacionalnem nivoju sedaj poteka usklajevanje nalozbenih prioritet RS za EKP 2021-27.
SVRK je pripravil delovni dokument s pregledom nalozbenih prioritet, ki obsega tudi vecino
nalozbenih prioritet kot smo jih identificirali v okviru ZMOS. Po informacijah bodo na organu
upravljanja delovni dokument posredovali Evropski komisiji konec avgusta.

Glede na situacijo Vzhodne kohezijske regije (VKR) smo ze v juniju apelirali na g. Zagarja kot
predsednika VKR, da se aktivno, prioritetno lotimo priprave Strategije VKR za naslednjo financno
perspektivo. MOM je v skladu z dogovorom posredovala nabor prednostnih nalozb, ki so
poenoteni z okvimimi smernicami Evropske unije. V septembru naj bi s strani Sekretariata VKR
prejeli zbrane predloge v pregled, nakar sledijo delovni sestanki.

Z MRAsmo ze imeli sestanek o cim prejsnji pricetki postopka priprave RRP, saj je posredovanje
osnutkov strateskih delov RRP za programsko obdobje 2021-2027 na MGRT do 31. 12. 2019.
Ta proces vodi po Zakonu o regionalnem razvoju RRA.

- 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 mestngga^veta do 8. julija 2019 v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-pd§teS^
(01300-69/2019-36) IHlli

e-naslov
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Stevilka: 35005-21/2017-34 0301 04
Datum: 4. September 2019

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNIKA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

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

6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. junij 2019
VPRASANJE ST. 72

Mag. Zvone ZINRAJH

Vsebina vprasanja/pobude:

Spostovani gospod zupan, na pretekli seji MS MOM smo ze obravnavali zahtevo podjetja veletrgovca
Hofer po umestitvi samopostrezne bencinske crpalke ob ulici Veljka Vlahovica na obmodju MC
Pobrezje. Vtej zvezi Vam tokrat podajam tudi v imenu Sveta MC Pobrezje naslednje vprasanje:
Na javni obravnavi Dopolnjenega osnutka sprememb indopolnitev zazidalnega nacrtaza delobmocja
S34 (kriziSce ob ulici Veljka Vlahovica - obmocje trgovine Hofer), dne 26. septembra 2018, smo vMC"
PobreJje podali negativno mnenje za umestitev malesamopostrezne bencinske crpalke. Razloge smo
strnili v nekaj argumentacije, predvsem pa izpostaviti dejstva, da je na tem obmocju ze sedaj
zadovoljivo stevilo bencinski frpalk, da je predvidena crpalka umescena preblizu stanovanjskih
objektov, da je njeno 24-urno delovanje v strnjenem stanovanjskem naselju nesprejemljivo in
nenazadnje problematizirali slabo umisljeno ureditev izvoza na ulico Veljka Vlahovica.
Zanima me, ali seje mnenje Sveta MC Pobrezje upostevalo.

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

35005-21/2017-34 Datum priprave
dopolnjenega
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA

4.9.2019

Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega nacrta za del S-34 - krizisce ob Ulici Veljka
Vlahovica - obmocje trgovine Hofer, je izdelan na osnovi Sklepa o pripravi sprememb in
dopolnitev Odloka o zazidalnem nacrtu za del S-34 krizisce ob Ulici Veljka Vlahovica (MUV §t.
13/2018 z dne 30.5.2018), kar je predstavljal organizacijski in vsebinski okvir za njegovo
pripravo.

Druzba OSA arhitekti d.o.o. Maribor je bila odgovorni nacrtovalec prostorskega akta, ki je v
imenu investitorja pripravila pobudo in na osnovi smernic nosilcev urejanja prostora tudi
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega nacrta. Javna razgrnitev, ko bi obcani
in zainteresirana javnost lahko podali svoje pripombe je potekala od 19. septembra 2018 do
vkljucno 19. oktobra 2018 na Mestni obcini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor -
v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7- II. nadstropje, v prostorih Mestne cetrti

Ulica heroia Staneta 1, SI-2000Maribor, e-oosta mestna.obcina@maribor.si, e-naslov http://www.maribor.si

(35005,1/2017-33)IlillillIllllllilHfa



Pobrezje Kosovelova 11 in deloma na intemetni spletni strani www.manbor.si - pod rubnko
AKTUALNO Javna obravnava Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega
nacrta za del obmocja S 34 (krizisce ob ulici Veljka Vlahovica - obmocje trgovine Hofer),je bila
26. septembra 2018 vsejni sobi Mestne cetrti Pobrezje.

Na javni obravnavi so obcani, nekateri tudi kot clani sveta mestne cetrti, podali svoje nestrinjanje
z nacrtovano umestitvijo. Vse pripombe, ki sobile podane smo zbrali in jih skupaj znacrtovalcem
pojasnili ali argumentirano zavmili v strokovnih stali§cih, ki jih je formalno potrdil tudi takratni
aktualni zupan dr. Andrej FiStravec. Stalis6a so bila obcanom posredovana osebno po posti.
Stali§ca in pojasnila do podanih pripomb vcasu javne razgrnitve so tudi sestavni del gradiva za
drugo obravnavo na mestnem svetu.

Svet MC Pobrezje, kot uradni organ mestne cetrti ni podal svojega locenega odklonilnega
mnenja, zato tudi ni bilo podanega staliSca do mnenja mestne 6etrti, ker ga ni bilo.

Mestni svet je odlok obravnaval na 39. seji dne 16. oktobra 2018 in ga vprvi obravnavi sprejel.

Prostorski akt ne doloca stevila posameznih trgovskih objektov, doloca le obmocje, kjer jih je
mozno postaviti. Umescanje bencinskih crpalk v okviru trgovine je dodatna ponudba
investitorjev ki so ze prisotni na obmocju. Po nadrejenem prostorskem aktu, to je urbanisttcni
zasnovi je umestitev bencinskih servisov mozna, za izgradnjo se pa mvestitorji samostojno
odlocajo. Rezim obratovanja oz. delovni cas bencinske crpalke ni stvar izvedbenega akta.

Najblizji stanovanjski objekt je od nacrtovane male samopostrezne bencinske crpalke umaknjen
za sirino ceste, plocnika, zelenice in sedela manipulativnih povrsin trgovine Hofer kar skupaj
znasa 38 50m Vir nevarnosti na bencinskem servisu, kot so toeilne naprave, centralna polnrina
omara crpalno merilne naprave za razvoz goriva morajo biti oddaljene vsaj 30m od vhodov
drugih'objektov zunaj obmocja bencinskega servisa, vkaterih je vec kot 50 ljudi Do trgovine
Hofer je najmanjsa razdalja 80m, do najblizje stanovanjske hise je odm.k 43m kot je v
nadaljevanju prikazano na prilozeni risbi. Bencinska 6rpalka se §teje med dejavnosti, ki jih je
mogoce umestiti v stanovanjska obmocja.

Zaradi bencinske crpalke se povecanje prometa, oziroma stevilo obiskovalcev obmofijai ne
pricakuje (podatek je podan izkustveno, na podlagi obmocij, kjer se tak objekt ze nahajay
Bencinska crpalka na obmocju trgovine Hofer je dodatna ponudba za obiskovalce le-te. V
nekaterih mestih po Sloveniji so male bencinske crpalke na obmocju trgovin Hofer ze umescen
in promet se zaradi njih ni povecal. Bila je narejena Prometna studija za obmocje trgovine Hofer
na Taboru, kamor se prav tako umesca bencinska crpalka. Studija je pokazala, da se obsk
trgovine zaradi crpalke ne bo povecal. Stem se tudi ne pricakuje povecanje prometa vUlici
Veljka Vlahovica zaradi umestitve male bencinske crpalke.

• Elektronsko posto zvprasanjem/pobudo. ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero senanasa vprasanje/pobuda.

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

Dopolnjen odgovor pripravil:

Simon TEKAVEC, univ.dipl.inz.arh.
visji svetovalec

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:
mag. Lidija KODRIC VUK

vodja Sektorja za urejanje prostora

b
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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. junjj 2019
Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 73

Svetnik-ca: Ljubica JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Glede na zadnje dogodke vse pogostejsih fizicnih napadov na obcane in obcanke Maribora vam gospod
zupan zastavljam naslednja vprasanja. Ali je Maribor se varno mesto? Kaj ste ko zupan storili in boste
storili, da bomo obcani in obcanke v nasem mestu varni? Predvsem pa nas zanima, koliko nelegalnih

migrantov je v prvi polovici leta 2019 bilo nastanjenih v Mariboru.

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

20000-1/2019-13 Datum priprave
odgovora:

02.09.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Varnostni sosvet MOM

Za pripravo odgovora smo zaprosili Policijo za statisticne podatke o evidentiranih kaznivih
ravnanjih, ki imajo elemente nasilja. Statistic™ podatki so namrec edini relevantni pokazatelj
dejanskega stanja, ceprav je lahko obcutek varnosti pri posameznikih na istem obmocju, povsem
razlicen.

Glede na pridobljene statisticne podatke ugotavljamo, da se je stevilo fizicnih napadov na ljudi,
kakor tudi stevilo kaznivih dejanj zoper zivljenje in telo, v prvi polovici leta 2019 rahlo povecalo,
v primerjavi s preteklimi leti (2018 in 2017), vendar le pri lazjih tovrstnih kaznivih dejanjih, trend
hujsih kaznivih dejanj ni spremenjen, najhujsa pa so celo v upadu. Velja torej sklepna ugotovitev,
da je mesto Maribor varno mesto.

V Mariboru je dejansko t.i. Integracijska hisa, kamor lahko pristojni urad Vlade RS za nastanitev
in oskrbo, namesti migrante, ki pridobivajo ali pridobijo mednarodno zascito. V letu 2019 so tako
nastanili 10 oseb, skupaj jih je sedaj 16.

Mesto Maribor je varno mesto. Ne glede na to dejstvo, pa si bo vodstvo Mestne obcine Maribor,
skupaj s strokovnimi sluzbami prizadevalo da taksno tudi ostane in da se bo povecal obcutek in
zavedanje te varnosti. V kratkem bo na ulicah pricelo naloge izvajati vecje stevilo obcinskih

Ulica heroia Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcina(5)maribor.si, e-naslov http://wwwmaribor.si
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redarjev. Prav tako bomo poskrbeli za prenovo posameznih obmocij intrgov ter mestnega parka,
pri cemer bodo ti postali bolj pregledni in bolj osvetljeni.

- 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:
Danijel ZELEZNJAK
Sekretar varnostnega sosveta
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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 MSL^CUUIII SCJG IVIO

Zap, st. vprasanja/pobude
.^v/jatnik-rva'Svetnik-ca

6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. junjj 2019
VPRASANJE ST. 75

Mag. StojanAUER

Vsebina vprasanja/pobude:
1. Vprasal bom se enkrat - govoril sem o reviziji javnega narocanja v svetu Zavoda za turizem

oziroma v Zavodu za turizem Maribor Pohorje. Govoril sem o tem, kaksne ukrepe boste
izpeljali glede porabe denarja v Nipi. Na zadnji seji je g. Alan Perc, ki je eden od
soustanoviteljev-solastnikov podjetja Nipa, povedal, da on nima nic pri tem. Kot veste pa je
poniknilo 1 mio evrov. Glede na to, da ste vi, gospod zupan izjavili, da je v teh hcerinskih
druzbah poniknilo 2 mio evrov, me pa res zanima kaksni bodo ti ukrepi.

2. Na zadnji seji sem glede zavoda Wcycle lepo vprasal kaksni so direktni ucinki Zavoda Wcycle
na nasa javna podjetja; vsako od njih je dalo 10 tisoc evrov za ustanovitev tega zavoda. Lepo
sem rekel, prosim ne pisite mi o tem, da se prijavljate na evropske razpise, ampak kaj ste
direktno naredili za nasa javna podjetja. O tem ni niti ene besede v odgovoru. Ampak samo o
tem, kako sodelujejo z evropsko pobudo in seveda z evropskimi projekti. Namrec, ce govorim
o projektu, ki ga je pridobilo podjetje Snaga, projekt Urban Soil for Food, za ta projekt je
podjetje Snaga dobilo do sedaj nekaj vec kot 900 tisoc evrov, a tega denarja ni vec. Porabili
so ga za tekoce poslovanje. Sam projekt znasa vec kot 3 mio evrov. Zato sprasujem, ce mi
lahko iz podjetja Wcycle koncno posredujejo t.i. organigram, na kaksen nacin se ta denar
potemtakem sploh deli, ce podjetje Snaga dobi dobro tretjino od tega, vse ostalo gre pa v
papirje.

Odgovor podan na seji

Zupan. AleksanderSasa ARSENOVIC - 1. tocka vorasanja (oovzeto po maanetoaramu)
Gospod Auer, odgovarjam na to, kar ze vemo. Zavod za turizem - notranja revizija je v teku.
Ukinjamo hcerinsko podjetje Nipo, ki pa je imela se eno hcerko Maribor Invest. Postopek je
dolgotrajen in upam, da se bo koncal konec julija. Nic se ne bo izgubilo, odgovorni Ijudje bodo se
vedno tukaj. Moramo pa podjetje likvidirati, da zmanjsamo mesecne stroske. Glede Wcycia pa to
zanima vse nas, zato upam, da bomo ta podatek tudi dobili.

SLUZBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA

VODJA SLUZBE

Rosana KLANCNIK, univ.dipt.prav.

OU.o>M^£
Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mesJna.obcJna@^ http://www.maribor.si
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V seznanitev:

St. prilog:

Vrednost;

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. junjj 2019
Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 75

Svetnik-ca: Mag. Stojan AUER

Vsebina vprasanja/pobude:
1. Vprasal bom se enkrat - govoril sem o reviziji javnega narocanja v svetu Zavoda za turizem

oziroma v Zavodu za turizem Maribor Pohorje. Govoril sem o tem, kaksne ukrepe boste izpeljali
glede porabe denarja v Nipi. Na zadnji seji je g. Alan Perc, ki je eden od soustanoviteljev-
solastnikov podjetja Nipa, povedal, da on nima nic pri tem. Kot veste pa je poniknilo 1 mio
evrov. Glede na to, da ste vi, gospod zupan izjavili, da je v teh hcerinskih druzbah poniknilo 2
mio evrov, me pa res zanima kaksni bodo ti ukrepi.

2. Na zadnji seji sem glede zavoda Wcycle lepo vprasal kaksni so direktni ucinki Zavoda Wcycle
na nasa javna podjetja; vsako od njih je dalo 10 tisoc evrov za ustanovitev tega zavoda. Lepo
sem rekel, prosim ne pisite mi o tem, da se prijavljate na evropske razpise, ampak kaj ste
direktno naredili za nasa javna podjetja. O tem ni niti ene besede v odgovoru. Ampak samo o
tem, kako sodelujejo z evropsko pobudo in seveda z evropskimi projekti. Namrec, ce govorim
o projektu, ki ga je pridobilo podjetje Snaga, projekt Urban Soil for Food, za ta projekt je
podjetje Snaga dobilo do sedaj nekaj vec kot 900 tisoc evrov, a tega denarja nivec. Porabili so
ga za tekoce poslovanje. Sam projekt znasa vec kot 3 mio evrov. Zato sprasujem, ce mi lahko
iz podjetja Wcycle koncno posredujejo t.i. organigram, na kaksen nacin se ta denar
potemtakem sploh deli, ce podjetje Snaga dobi dobro tretjino od tega, vse ostalo gre pa v
papirje.

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

Datum priprave
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

INSTITUT WCYCLE MARIBOR

20.6.2019

Spostovani!

V skladu z dne 20.6.2019 posredovanim naprosilom za odgovor na vprasanje svetnika,
gospoda Stojana Auerja, Vam v danem roku podajamo odgovor.

- V:.. ..kaj ste direktno naredili za nasa javna podjetja ?
O: Za njih pridobili EU sredstva za projekte katere bi drugace izvajali in financirali
iz lastnih sredstev

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, a-posta mestna.obcina@maribor.si. e-naslov http://www.maribor.si

(01300-69/2019-40)* 01300" 69/201 9~4 0*



V: ce mi lahko iz podjetja Wcycle koncno posredujejo t.i. organigram, na
kaksen nacin se ta denar potemtakem sploh deli, ce podjetje Snaga dobi
dobro tretjino od tega, vse ostalo gre pa v papirje?
O: Prijavnica projekta je na ogled tako v Projektni pisarni MOM kot na Institutu
Wcycle. V prijavnici so opisani vsi detajli, naloge, aktivnosti, potrebni rezultati in
tocni zneski za posameznega partnerja in z njim povezanimi nalogami.

Izplen projektov, ki ga je Institut Wcycle od svoje ustanovitve v maju 2017 do danes
pridobil, obsega sodelovanje samega Instituta in njegovih ustanoviteljev-javnih podjetij
in to ne samo pri soustvarjanju politik in smernic na podrocju krozne ekonomije na
nacionalnem nivoju (npr. Kazipot Slovenije za prehod na krozno gospodarstvo), temvec
tudi na visokem, mednarodnem nivoju v okviru projektov Urban innovative actions,
Horizon 2020 in Interreg programov (natancnejsi opisi projektov so priloga temu
dokumentu). Naj kljub temu, da po tem podatku ni potrebe oziroma se ga ne zeli
izpostavljati vseeno povemo, da je skupni proracun pridobljenih sredstev okoli
4.000.000,00 EUR. To je le delez sredstev, ki so namenjena Institutu, njenim
ustanoviteljicam ter MOM, pri cemer je prijava dobljenih projektov potekala preko
Instituta ter njenih partnerjev oziroma njegovih ustanoviteljic. Skupna vrednost projektov
z vsemi partnerji (lokalni, nacionalni in mednarodni) je cca. 21.000.000 EUR. Torej,
4.000.000 EUR, od tega 977.243,75 za Nigrad (projekt Cinderela), 1.575.675,00 in
171.000,00 za Snago (projekt Urban Soil for Food, projekt WINPOL), 265.000,00 za
Mariborski vodovod (projekt City water Circles), 950.350,00 za Energetiko Maribor
(projekt E-Co-Housing) in na koncu 384.175,00 in 296.675,00 za samo MOM. Seveda ne
gre pozabiti se na 340.000 EUR za nas Institut. Pri vseh teh projektih so vedno bolj vidni
tudi oprijemljivi rezultati (Strategija kroznega gospodarstva, urbani vrtovi, pilotne
naprave itd.). Niti najmanj zanemarljivo dejstvo je tudi, da Maribor zaradi vloge Instituta
mocno pridobiva na prepoznavnosti v EU. Dokaz za to, poleg vseh pridobljenih
projektov in mednarodnih partnerstev, so tudi vkljucevanje nasih strokovnjakov v
oblikovanje EU politik, sodelovanja v razpravah, mednarodnih konferencah ter velika
vkljucenost v raziskavah in strokovnih dokumentacijah, kjer Maribor z Institutom
postavljajo v sam vrh evropskih mest na podrocju krozne ekonomije. Rezultati tako niso
zgolj trenutne financne narave, ampak so bistveno bolj usmerjeni v pozicioniranje mesta
Maribor na mednarodni zemljevid, ki bo mestu in njenim podjetjem navsezadnje
ponovno omogocal boljsi start v crpanju prepotrebnih evropskih sredstev.

Na tem mestu zato tudi lahko razlozimo stevilke, ki jih je gospod Auer navajal med 5.
sejo. 10.000,00 € je bilo za ustanovitev Instituta nakazanih s strani vsakega izmed
ustanoviteljev, torej skupaj 50.000, EUR.

Vsa naslednja nakazila, ki so bila nakazana predvsem s strani MOM, so bila v veliki vecini
vezana strogo na projekte, ki jih je pridobil Institut ZA MOM in v teh projektih sodeluje kot
partner. Ce teh navedenih 194.000,00 EUR oziroma 208.569,16, ce smo povsem
natancni, razclenimo, dobimo:

• 109.333,34 EUR je bilo PRENAKAZANIH v okviru projekta Urban Soil for Food, kjer je
eden izmed partnerjev Institut Wcycle Maribor. Razpisni pogoji zahtevajo, da za
projektom in njegovimi financami stoji obcina, zato so vsa projektna sredstva
nakazana na MOM in sele kasneje s strani MOM prenakazana na ostale
partnerje. S tem seje EU zascitil, da ne nakazuje sredstev fiktivnim podjetjem, kot
je to bila pred casom praksa, predvsem v tujini. Pri teh sredstvih je potrebno
opozoriti, da so prednakazana. To pomeni, da jih Institut porablja tekom projekta,
ko opravi s casovnico opredeljene naloge. Projekt traja 3 leta, v dveh preostalih
nakazilih iz naslova tega projekta pa bo na Institut nakazanih se cca. 160.000,EUR.



• Nadaljnjih 94.599,82 je bilo nakazanih iz projekta Greencycle v okviru razpisa
Interreg Alpine space, kjer je prav tako partner Institut Wcycle Maribor. Ne samo
to, Institut Wcycle je v tem projektu pilotni primer! Od teh 94.599,82 jih je bilo
12.596,50 nakazanih direktno podizvajalcu Instituta za namen razvoja IT
platforme, ki je eden izmed glavnih rezultatov projekta Greencycle. Direktno
placilo podizvajalcu je tudi zakonsko dovoljeno in seje zanj odlocil podizvajalec.
Ta znesek je tudi razlika med dejanskimi pogodbenimi zneski med MOM in
Institutom terzneskom, ki ga je navajal gospod Auer.

• Samo 4.636,00 EUR je znesek, ki ga je Institut dejansko dobil za opravljanje storitev
za MOM; 2.281,4 EUR za izvedeno konferenco v okviru Evropskega tedna regij in
mest (European Week of Regions and Cities) v Mariboru in 2.354,60 EUR za
izvedeno konferenco v okviru Evropskega tedna regij in mest (European Week
of Regions and Cities) v Bruslju.

VSI ZNESKI SO V BRUTO VREDNOSTIH!

Institut je vsa pridobljena sredstva porabljal v skladu z Zakonom o javnem narocanju
(ZJN-3) in skladno s pravili, ki jih doloca posamezni razpis oziroma projekt.

Nadalje je bilo govora tudi o 35.000,00 EUR oziroma natancneje 35.877,00 EUR, ki jih je
Institut dobil, ponovno, prenakazana s strani podjetja Nigrad d.d.. Sredstva so podobno
kot pri projektu Urban Soil for Food bila nakazana glavnemu partnerju, v tem primeru
podjetju Nigrad. Institut je v projektu, imenovanem Cinderela, nominiran partner
podjetju Nigrad. Institut je projekt v sodelovanju z Nigradom tudi pripravljal in ga prijavil!
Projekt traja 4 leta, prva transa (35.877,00 EUR) je bila nakazana za prihodnji 2 leti. Po
preteku tega obdobja bo Institut iz naslova tega projekta dobil (ce bomo seveda
opravili vse naloge) isti znesek se za drugi dve leti.

Poraba denarja se v projektih definira v naprej. Sam postopek prijave bi ob primernem
casu z veseljem predstavili vsem zainteresiranim, da bodo dobili obcutek koliko in
kaksnega dela ter truda je potrebno vloziti v (niti slucajno nujno) uspesno prijavo. Kot
receno, poraba se definira v naprej in sicer v prijavnici projekta. Samo predvideno
porabo skrbno pregledajo komisije v EU. Skozi projekt se ta poraba nenehno kontrolira
tako na nacionalni kot na EU ravni. Brez pardona. Vsak odliv, ki je namenjen
podizvajalcem oziroma »privatnikom« je preverjen in izbran po pravilih in v skladu s
krovnim zakonom. V kolikor tem zahtevam ne zadostimo tudi ne dobimo denarja
povrnjenega oziroma ga moramo vrniti, ce je projekt predfinanciran. Do zdaj se to se ni
zgodilo!

Denar prav tako se ni porabljen. Kot smo opozorili zgoraj, so sredstva prednakazana - za
doloceno obdobje partnerstvo na projektu dobi denar, da ga vec ne potrebuje
zaiagati. To je nova, prijaznejsa politika EU. To sicer ne velja za projekt Greencycle, kjer
obcina sredstva zalaga in jih s strani EU dobi povmjena (tudi v tem primeru je za nas
dobila povmjena vsa sredstva!). Rezultat Instituta je kljub temu, da ima na svojem
racunu sredstva, negativen. Sredstva, ki so na racunu, so v tako imenovanih dolgorocnih
pasivnih casovnih razmejitvah, namenjenih za pokrivanje stroskov v obdobju, daljsem
od enega leta. Morda je na tem mestu potrebno tudi razloziti zakaj, kljub uspehom pri
pridobivanju sredstev, rezultat ni pozitiven. Iz naslova EU projektov se namrec ne sme
ustvarjati dobicek, v nasprotnem primeru se sorazmerno zmanjsuje EU sofinanciranje.
Institut je partner v projektu, katerega sofinanciranje znasa 80%, kar pomeni, da
avtomatsko ustvarja 20% izgube iz naslova tega projekta. Ker izgube na posameznem
projektu ni dovoljeno pokrivati iz drugih EU projektov, ampak samo s trznimi dejavnostrmi



(kar je ob vseh EU projektih izredno tezko), poskusamo to izgubo karse da minimizirati.
Upamo, da jo v prihodnje popolnoma iznicimo.

Institut Wcycle intenzivno sodeluje s Projektno pisarno, pri cemer se je potrebno
zavedati, da ima projektna pisarna sirse interesno polje svojega delovanja in zastopa
zgolj Mestno obcino Maribor, medtem ko je bil Institut ustanovljen za delovanje izkljucno
na podrocju kroznega gospodarstva, zastopa pa interese ne samo funkcionalnega
obmocja mesta Maribor, temvec tudi svojih ustanoviteljic-javnih podjetij.

Sama Projektna pisarna je, to je seveda izkljucno nase lastno mnenje, polno zaposlena
z izvajanjem in pridobivanjem razlicnih evropskih projektov, kar jim iz vidika kadrovske
zasedbe in tudi upostevajoc casovno komponento ne dopusca, da bi tako intenzivno
in uspesno pridobivali projekte kroznega gospodarstva kot Institut, ki ima za to
nenazadnje ne samo zaposlene strokovnjake, temvec ima v skladu z ustanovnim aktom
za to na voljo najboljse kadre iz oddelkov svojih ustanoviteljev. Institut je tudi mnogo bolj
fleksibilen pri oblikovanju sodelovanj z omenjenimi strokovnjaki v okviru posameznih
projektov; v primeru potrebe lahko glede na potrebe projekta zaposli nov, mlad in
zagnan kader, ali ga angazira preko javnih podjetij, medtem ko je Projektna pisarna pri
tem zelo omejena (tako financno kot izzakonodajnega vidika).

Pomemben vidik so tudi razpisni pogoji. Razlicni razpisi ponujajo razlicne stopnje
sofinanciranja, tudi v smislu stopnje sofinanciranja do posamezne oblike pravne osebe.
V tem pogledu se vedno ne »splaca«, da projekt prijavlja MOM; ce je stopnja
sofinanciranja za obcine na primer 70%, za organizacije kot je Institut ali javna podjetja
pa 80, 90 ali 100%. Lahko se zgodi tudi obratno. Ali, kot v primeru projekta Cinderela,
mesano. Vse te parametre je potrebno upostevati in prijavo oddati preko tistega ali
tistih, ki bodo lahko izkoristili najboljse mozne projektne pogoje. Na koncu vsi delamo za
MOM in njene obcane! Samo sodelovati je potrebno!

Prav tako organizacijsko veljamo v EU za pozitiven unikum. Povezljivost razlicnih
dejavnosti (sploh javnih podjetij) povezanih v eno interesno skupino je namrec se danes
redkost. Ko govorimo o Institutu pa dokazujemo, da se z dobro zastavljenimi cilji, projekti
in sodelovanjem, da prilesti visoko. In taksen odnos in organiziranost Evropa v tem
trenutku izredno podpira in promovira, kar se navsezadnje kaze v vsem zgoraj
zapisanem.

Avtorstvo projekta Wcycle formalno se, kolikor je nam znano, ni urejeno, je pa plod
skupnega snovanja projekta in ideje zaposlenih na Institutu, pogodbenih sodelujocih in
zaposlenih v javnih podjetjih-ustanoviteljicah. Nihce od nastetih zaradi tega do sedaj ni
imel neposredne koristi; pozitivni financni in drugi ucinki delovanja Instituta od samega
zacetka delujejo tako, da vpletenim v prijavljene evropske projekte omogocajo
predvsem razvoj svojega strokovnega kadra in (delno) financno kritje njihovih plac, pa
tudi morebitnih materialnih vlozkov, predvsem v smislu izvedbe pilotnih projektov, ki
pokazejo ali je ideja tudi dejansko smiselna in ekonomsko sprejemljiva. Za nadaljnjo
resevanje vprasanja okoli prenosa avtorstva pa bo vprasanje potrebno nasloviti na
lastnike avtorstva in pristojne na MOM, ki se s tem ukvarjajo. Institut avtorsko zascitene
vsebine uporablja samo v primeru pogodbenega/projektnega sodelovanja z lastnikom
avtorstva modela Wcycle.

Pretakanja denarja iz ali na Institut, ki je zavod, tako ze zaradi omejitev slovenske
zakonodaje, kaj sele nadvse strogih pravil evropskih skladov, iz katerih so projekti
sofinancirani, ni mogoce niti v naimanjsi meri, saj sodelovanje javnih podjetij in Instituta



samega pomeni tudi popolno podreditev njihovim pravilom financnega porocanja in
vodenja racunovodstva.
Sam smoter Instituta je torej mnogo ozje zastavljen kot namen Projektne pisarne; njuni
polji delovanja se prekrivata zgolj na podrocju kroznega gospodarstva. Kaksen je globji
namen Projektne pisarne, kaksna je njena kadrovska zasedba in vizija za prihodnost, pa
je v pristojnosti Mestne obcine Maribor in ne Instituta, ki z njo razen projektno ne sodeluje
in je od nje neodvisen.

Ponovno pa je treba poudariti, da uspesna pridobitev projektov in s tem evropskih
sredstev ni pogojena zgolj z inovativno idejo projekta, temvec tudi z izpolnjevanjem
pogojev samega prijavitelja oziroma sodelujocih v projektu. Institut ima kot neprofitni
zavod v vecini veliko ugodnejse pogoje sofinanciranja kot Mestna obcina Maribor
(pravna oseba javnega prava), pa tudi zazeljenost manjsih, pravnih oseb, ki niso del
javne uprave, je na evropskem trgu kroznega gospodarstva velikoveqa, ko se pripravija
in snuje koncept in konzorcij posameznega projekta. Tako je absolutno neizpodbitno,
da se v tem oziru Projektna pisarna in Institut s svojima popolnoma razlicnima pravnima
statusoma odlicno izpopolnjujeta in povecujeta moznosti pri uspesnosti prijav projektov
kroznega gospodarstva

V prilogi tega odgovora posiljamo tudi kratek „predstavitveni dokument", ki prikazuje
nase uspesno delo v zadnjih dveh letih. Z veseljem nase delo vsem zainteresiranim
predstavimo in vse, ki bi to zeleli vabimo, da nas obiscejo na sedezu Instituta, kjer jim
lahko se podrobneje razlozimo kaj delamo, na kaksen nacin to pocnemo in kako
navsezadnje ravnamo z denarjem, ki ga z najboljso vestjo vlagamo v razvoj Maribora,
njegovih kadrov, idej in boljsega jutri.

. * - 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:
Tine Salamon

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

Institut Wcycle Maribor
Tine. Salamon
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-42
Datum: 20.6.2019

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

Vsebina vprasanja/pobude:
Nismo prejeli odgovora na vprasanje: »Center Malecnik« -vecnamenski prostor. Idejna zasnova je ze
pnpravljena - kdaj lahko pricakujemo izdelavo projekta?

Pripomba:

Z odgovorom glede ceste mimo OS Malecnik nismo zadovoljni, saj je iz odgovora razvidno da
parcelacija sploh se ni sprovedena, je pa ze dve leti od tega, kar smo na KS Malecnik - Ruperce
vlozih ogromno truda, da smo sklicali vse lastnike parcel ob omenjeni cesti in jih prepricali da so dali
cesto vjavno dobro. Vdveh letih pa sestrani Mestne obcine Maribor papirno ni popolnoma nic uredilo.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):

6. SEJA MESTNEGA SVETA
17. JUNIJ2019
VPRASANJE ST. 77
ZeljkoVOGRIN

St. zadeve na organu
pristojnem za odgovor

01003-1/2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP

Datum priprave
odgovora:

01.07.2019

Na temo obracalisca pri OS Malecnik sledece: " "
Novembra 2018 je projektivno podjetje Geotada d.o.o. izdelalo IZP (Idejna zasnova za pridobitev
projektnih pogojev). IZP je obravnaval:

izgradnjo plocnika na desni strani lokalni ceste
ureditev avtobusnega postajalisca na desni strani lokalne ceste
ureditev obracalisca za avtobus v kriziscu JP 744681 in JP 744701

Vletu 2019 imamo predvideno izdelavo PZI na osnovi katerega bomo dejansko videli, vkatere parcele s
predvideno ureditvijo posegamo in na osnovi tega bomo sli v urejanje lastnistev/sluznosti. Sestavni del
PZI bo tudi projektantski predrafiun, ki pomeni financno ovrednotenje predvidene investicije ki bi se
lahko nato izvedla v letu 2020 (v rebalansu proracuna za2020 bo potrebno zagotoviti sredstva za
izvedbo predmetne ureditveceste).
PZI bo narocen takoj, ko pridobimo vse projektne pogoje (na osnovi izdelanega IZP je projektant
pnstojnim mnenje dajalcem poslal vloge za izdajo projektnih in drugih pogojev).

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

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

Odgovor pripravil-a: v
Petra KOVAC in Bostjan STUHEC \

•&» "v Podpis vodje organa,., ki firipravlja odgovor:
Vili EISENHUT, u<j}Wdipl.inz.el.

(01003-1/2019-61) INIIIlilllHI



MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-43
Datum: 20.6.2019
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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 VPRASANJE ST. 78

Svetnik-ca: Zeljko VOGIN

Vsebina vprasanja/pobude:
Sanacija reke Drave je zastala - kako bo Mestna obcina Maribor ukrepala in kdaj? Prostorski plan
Mestne obcine Maribor se ze vrsto let ne premakne. Kaj se dela na tem podrocju? Ta dva vprasanja
smo zastavili ze na prejsnji seji,vendar odgovora ni bilo. Vta namen smo sklicali sestanek s pristojnimi
ministrstvi, zupani okoliskih obcin in seveda tudi Mestno obcino Maribor. Odzvale so se vse obcine
razen Mestne obcine Maribor. Odzvala so se tudi ministrstva in potrdila prisotnost, nakar so nas v
zadnjem trenutku klicali in odpovedali. Gospod Skof iz Ministrstva za kmetijstvo se je kljub preklicu
sestanka zglasil pri nas in povedal, da je Mestna obcina preklicala sestanek. Zanimivo je to, da se na
nase vabilo niti Mestna obcina Maribor, niti sam zupan, niso odzvali, niti se opravicili...

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

01003-1/2019-71 Datum priprave
odgovora:

27.03.2019

opomba: predmetno
vprasanje smo po
elektronski posti
prejeli 02.08. 2019

Organ, ki je pripravil
odgovor

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

Prilozeno v vednost posiljamo odgovora (priloga 1 in priloga2), ki sta relevantna za predmetno
vprasanje.
Kot je razvidno sta odgovora in pojasnila podana na vprasanja - pobude, ki jih je v imenu KS
Malecnik-Ruperce in MC Ivan Cankar zastavil g. Celcer na 3. seji MS in se nanasajo na
problematiko protipoplavne varnosti (sanacija reke Drave) in na oceno, da se prostorski plan ze
vrsto let ne premakne.

Dodali bi, da je vzvezi problematike sanacije reke Drave podano pojasnilo le za podrocje, ki je
v pristojnosti Sektorja za urejanje prostora.
Glede sestanka na KS Malecnik je bil ta prestavljen oz. odpovedan s strani sklicatelja -
predhodno so udelezbo uradno odpovedale vse vabljene sluzbe MOP.

MOM IN KS Malecnik se dogovarjata o ponovnem sklicu sestanka jeseni.

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obana@marj^ http://www.maribor.si
(01300-69/2019-43)11



Opomnili bi, da v skladu z veljavno zakonodajo, postopek sprememb veljavnih planskih aktov ni
mozen, obcine so obvezne sprejeti obcinske prostorske nacrte, priprava le - tega za Mestno
obcino Mariborje v teku - vse dosedanje aktivnosti in faze so opisane v prilogi 2.

- 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:

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:
Po pooblastilu

Vesna Bauman, pods'ekretarka
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-36/2019-59

Datum: 18.3.2019

TTULOSA A

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS)
3. SEJA MS MOMZap, st. seje MS

Datum seje MS 11.3.2019

Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 36

Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprasanja/pobude:
Spostovani; Svet krajevne skupnosti Malecnik-Ruperce in svet MC Ivan Cankar ima nekaj vprasanj oz.
pobud, za katere zelimo, da bi bile obravnavane na seji mestnega Sveta kot svetniska vprasanja in
pobude.
Zemljisce v »Berlu« je na zgornji strani zazidalno, spodnji del pa je poplavni, to napako je treba
odpravit.

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

01003-1/2019-26 Datum priprave
odgovora:

26. 3. 2019

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

Konkretna lokacija se nahaja na obmocju katastrske obcine Celestrina. Vsa zemljisca, ki se
nahajajo med parcelo reke Drave na jugu, zemljiscem s parcelno st. 265/7, k.o. Celestrina na
vzhodu ter zemljiscem s parcelno st. 265/16, k.o. Celestrina na severu, se nahajajo znotraj
stavbnih zemljisc v ureditvenem obmocju naselij. Kot stavbna zemljisca so bila dolocena ze s
planskim dokumentom iz leta 1987.
Iz izdelane hidrolosko-hidravlicne studije izhaja, da se vecji del zemljisc juzno od ceste ter tudi
del ze pozidanih zemljisc nahaja znotraj obmocja poplavnih voda z 100 letno povratno dobo.
Gre za podatek iz studije, izdelane v skladu s predpisano metodologijo.
V vasem vprasanju navajate, da gre v povezavi z navedenim za napako, ki jo je treba odpraviti.
Dejstva, da je obravnavano obmocje poplavno ogrozeno, ne moremo odpraviti. Edina resitevje
v nacrtovanju in izvedbi ukrepov, ki bodo zagotovili poplavno varnost na tem obmocju, hkrati pa
ne poslabsali stanja dolvodno. Ta problematika seje v okviru drzavnega prostorskega nacrta za
zagotavljanje poplavne varnosti ze resevala. Ce pa se vprasanje nanasa na to, da bi morala
obcina obmocjem, ki so poplavno ogrozena, spremeniti namensko rabo, da to ne bi bila vec
stavbna zemljisca, pojasnjujemo, da je taka sprememba mogoca le na zemljiscih, ki niso
pozidana, torej na konkretnem obmocju le na zemljiscih juzno od ceste, na katerih niso bili
izvedeni nobeni posegi (npr. nasutja za potrebe parkiranja).

- 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.

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcinajSrnahbor.&.^naslov http://www.maribor.si
111!(01300-36/2019-59)1



Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
mag. Lidija KODRIC VUK

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

mag. Lidija KODRIC VUK
vodja sektorja
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Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-36/2019-58

Datum: 18.3.2019
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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 3. SEJA MS MOM

Datum seje MS 11.3.2019

Zap. st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 35

Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprasanja/pobude:

Spostovani; Svet krajevne skupnosti Malecnik - Ruperce in svet MC Ivan Cankar ima nekaj vprasanj oz.
pobud, za katere zelimo, da bi bile obravnavane na seji mestnega Sveta kot svetniska vprasanja in
pobude.
Prostorski plan Mestne obcine Maribor se ze vrsto let ne premakne. Kaj se dela na tem podrocju?

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

01003-1/2019-27 Datum priprave
odgovora:

27. 3. 2019

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

Mestna obcina Maribor je postopek priprave obcinskega prostorskega nacrta (v nadaljevanju
OPN MOM) pricela v letu 2007, ko je bil sprejet sklep o pricetku postopka. V nadaljevanju vam
posredujemo krajso verzijo pregleda aktivnosti na postopku priprave, pri katerem je smiselno
upostevano tako kronolosko zaporedje aktivnosti kot tudi vsebinski sklopi. Celotna verzija
porocila je na voljo na Sektorju za urejanje prostora.
Vobdobju 2006-2007 so bile izdelane Strokovne podlage za poselitev v MOM (ZUM d.o.o., maj
2007), Strokovne podlage za poselitev v MOM, Degradirana obmocja (ZUM d.o.o., oktober
2007), Strokovne podlageza podrobnejsoobravnavonaselij in pobud (ZUM d.o.o., maj 2007) in
Strokovne podlage za razvoj druzbene infrastrukture (ZUM d.o.o.; december 2006 - maj 2007).
Navedene strokovne podlaga so bile podlaga za pripravo osnutka OPN.
V zacetku leta 2009 (strateski del ze novembra 2008) je ZUM pripravi! prvi osnutek OPN MOM
- gradivo za pridobitev smernic NUP, tj. strateski del OPN MOM in konceptuaini del UN mesta
Maribor. Istocasno sta se na pobudo mestnega arhitekta s sklepom zupana imenovali dve
skupini za pripravo OPN MOM in sicer strokovno usmerjevalna skupina ter upravno strokovno
usmerjevalna skupina. Zaradi formiranja usmerjevalnih skupin za pripravo OPN MOM in
pregleda gradiva osnutka OPN s strani teh dveh skupin so bile v letu 2009 in 2010 aktivnosti na
pripravi OPN prakticno v celoti zaustavljene.
Pripombe na konceptuaini del OPN so bile nacrtovalcu predane v zacetku leta 2011. Od marca
2011 do marca 2012 so se tako aktivnosti v zvezi z izdelavo UN mesta Maribor odvijale na
dopolnitvi konceptualnega dela UN mesta Maribor, pretvorbi karte namenske rabe iz UZMM v
skladu z dolocili Pravilnika za pripravo OPN in pripravi predloga karte NRP za strnjeno obmocje
mesta s cestnim omrezjem in zelenimi povrsinami, na usklajevanju predlogov oz. usmeritev za

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta r^gg^^.o^injajSmaribor.si. e-naslov http:/Avww.manbor.si
(01300-36/2019-58)1 Gill



prostorski razvoj na obmocju zahodne (Studenci) in vzhodne siritve mesta (Brezja) ter na
usklajevanju meje UN mesta Maribor.
V letu 2012 je bilo delo na tistem segmentu OPN MOM, ki zadeva odprti prostor in primestna
naselja, usmerjeno predvsem v usklajevanje graficnih slojev in tekstualnega dela novelirane
Strokovne podlage za poselitev v odprtem prostoru MOM (delovna verzija iz marca 2012) in
korigiranih graficnih slojev Strokovne podlage za podrobnejso obravnavo naselij v MOM
Za natancno dolocitev osnovne namenske rabe vseh zemljisc v osnutku OPN MOM je bilo
potrebno predhodno urediti evidenco stavbnih zemljisc, saj je bilo po podatkih GURS-a
ugotovljeno, da se na velikem stevilu zemljisc, ki po veljavnem prostorskem planu niso
opredeljena kot stavbna zemljisca, nahajajo razlicni objekti. Jeseni 2012 smo pozvali obcane,
da nam za svoje objekte, ki se nahajajo na zemljiscih, ki po veljavnem prostorskem planu niso
opredeljena kot stavbna, posredujejo kopijo dokumentacije skupaj z graficnimi prikazi. Odziv
obcanov na poziv je bil nepricakovano velik, prejeli smo veliko raznovrstne dokumentacije, ki jo
je bilo potrebno pregledati in urediti ter izlociti objekte z ustrezno dokumentacijo, tj. tista, ki
dovoljuje gradnjo in na podlagi katere se lahko izvede azuriranje stavbnih zemljisc.
SUP je v obdobju od julija 2013 do zacetka decembra 2013 obravnaval 3021 posameznih
razvojnih predlogov oz. pobud pravnih in fizicnih oseb zaspremembo ONRP na obmocju celotne
MOM, s skupno povrsino 703 ha. Za obravnavo podanih predlogov in oblikovanje stalisc do le-
teh so bili znotraj SUP oblikovani kriteriji na podlagi veljavne prostorske in druge relevantne
zakonodaje, strateskih dokumentov drzave, varstvenih zahtev posameznih resorjev ter izdelanih
strokovnih podlag za poselitev (tako iz maja 2007, kot tiste iz novembra 2012). Te kriterije je
potrdil tudi zupan.
Konec leta 2013smotakratno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pozvali, da gradivo osnutka
OPN MOM objavi na svetovnem spletu v skladu z ZPNacrt in s tem zagotovi, da bo dostopno
vsem NUP (tako drzavnim kot obcinskim;). Vzacetku januarja 2014 smo tako 33 NUP pozvali,
da podajo 1. mnenje iz svoje pristojnosti za nacrtovane prostorske ureditve v osnutku OPN
MOM. 1. mnenja NUP smo vecinoma prejeli v naslednjih treh mesecih, od dveh kljucnih NUP,
to sta Direktorat za prostor na takratnem Ministrstvu za infrastrukturo in prostor in Direktorat za
kmetijstvu na takratnem Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pa smo jih prejeli kasneje in sicer
junija oz. julija 2014. Tako na SUP kot pri izdelovalcu OPN je bila narejena analiza predanih 1.
mnenj NUP, z namenom razresitve nekaterih odprtih vprasanj, ki so se porodila ob pregledu
1 mnenj, so bili s kljucnimi NUP sklicani tudi sestanki. Predvsem analiza 1. mnenja Direktorata
za kmetijstvo je vzela veliko casa (od avgusta do oktobra 2014), saj je bilo potrebno se enkrat
skupaj z izdelovalcem OPN MOM kriticno pregledati tista obmocja sprememb NRP, do katerih
se je Direktorat za kmetijstvo opredelil bodisi negativno bodisi pogojno pozitivno.
Junija 2014 je bila s strani izdelovalca OPN MOM pripravljena Strokovna podlaga za opredelitev
enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljevanju Strokovna podlaga za
opredelitev EUP in PIP za odprti prostor) za obmocje izven obmocja UN mesta Maribor - za
testno obmocje. Novembra 2014 je bila predano celovitejse delovno gradivo predmetnih
strokovnih podlag, za katero smo januarja 2015 pripravili pripombe in jih posredovali ZUM. V
naslednjih treh mesecih so potekali intenzivni delovni sestanki skupaj zizdelovalcem OPN MOM
z namenom doreci podrobno namensko rabo prostora (v nadaljevanju PNRP) in enote urejanja
prostora (v nadaljevanju EUP) v primestnih naseljih in preostalem obmocju odprtega prostora
MOM pred samim dokoncanjem Strokovne podlage za opredelitev EUP in PIP za odprti prostor
vjuniju 2015. Po pregledu koncnega eiaborata predmetnih strokovnih podlag (le tekstualnega
dela) so v juliju 2015 sledili usklajevalni sestanki z ZUM z namenom razjasniti posamezne
vsebine in doreci nabor vsebin, ki se bodo podrobneje ali drugace opredelile v dopolnjenem
osnutku OPN MOM.
Vletu 2014 je bilo delo usmerjeno predvsem v pripravo podrobnejsega dela UN mesta Maribor.
V ta namen je ZUM pripravil:
- gradivo za testno obmocje za verifikacijo vsebine in metode dela pri narocniku (predano

decembra 2013),
- predlog za preklic posameznih izvedbenih aktov z OPN (podan marca 2014),
- delovno verzijo graficnega sloja podrobne namenske rabe prostora (v nadaljevanju PNRP)

na obmocju UN mesta Maribor (predana aprila 2014) in
- delovno verzijo graficnega sloja s predvidenimi regulacijskimi linijami (predana avgusta

2014) in . .



- delovno verzijo podrobnejsega dela UN mesta Maribor (predana novembra 2014).
S strani SUP so bila navedena gradiva in graficni sloji natancno pregledana, izdelovalcu OPN
MOM so bile predane pisne in ustne pripombe ter julija 2014 graficni sloj z geolociranimi
pripombami na graficni sloj PNRP na obmocju UN mesta Maribor.
V aprilu 2015 je izdelovalec OPN MOM predal SUP v pregled dopolnjene graficne sloje za
podrobnejsi del UN mesta Maribor. Ti sloji so: meja UN mesta Maribor, obmocja predvidenih
obcinskih podrobnih prostorskih nacrtov (v nadaljevanju OPPN), predlogi ZUM za izbris
obstojecih stavbnih zemljisc, sloj s problematicnimi obmocji in sloj s stalisci ZUM do sloja
pripomb SUP z julija 2014. V septembru 2015 so bili predani se sloji graficnih regulacijskih
elementov in dopolnjen sloj PNRP. Od septembra 2015 do avgusta 2016 so na SUP potekali
redni tedenski delovni sestanki s predstavniki izdelovalca OPN MOM glede predanih graficnih
slojev podrobnejsega dela UN mesta Maribor z namenom doreci mejo UN mesta Maribor
vkljucno s predlaganimi izbrisi stavbnih zemljisc na sami meji ureditvenega obmocja naseija iz
veljavnega prostorskega plana (problematicna predvsem pri Pekrski gorci, Kosakih, Pocehovi),
PNRP in obmocja predvidenih OPPN znotraj obmocja UN mesta Maribor.
Poleg obravnave pobud za spremembo ONRP v skladu s kriteriji, dolocenimi ze v fazi osnutka
OPN MOM, smo se na SUP v letih 2015 in 2016 ukvarjali tudi z iskanjem nadomestnih stavbnih
zemljisc, ki se z OPN MOM vracajo v primarno namensko rabo (tj. kmetijska zemljisca), za tiste
predloge spremembe ONRP iz kmetijskih v stavbna zemljisca, ki izpolnjujejo kriterije za
zapolnitev, zaokrozitev in razvoj obstojecih ali umescanje novih obmocij gospodarskih dejavnosti
v odprti prostor. V drugi polovici leta 2016 smo v ta namen oblikovali stiri skupine kriterijev za
izbris nepozidanih stavbnih zemljisc po »uradni dolznosti« (ne gre za pobude, podane s strani
obcanov) in pripravili graficni sloj s predlogi izlocitev stavbnih zemljisc v odprtem prostoru, ki je
bil zakljucen konec oktobra 2016.
V dopolnjenem osnutku OPN MOM smo zeleli obstojecim pomembnejsim objektom za oskrbo s
pitno vodo dolociti stavbna zemljisca oz. jih uskladiti z dejanskim stanjem, predvidene vodohrane
pa prikazati kot nove predloge obcine za umescanje novih obmocij gospodarskih dejavnosti v
odprti prostor. Zjavnim podjetjem Mariborski vodovod d.d. smo od novembra 2015 do septembra
2016 organizirali tri delovne sestanke, na katerih smo pridobili podatke o razlicnih obstojecih
vodooskrbnih objektih (npr. vodnih zajetjih, crpaliscih, precrpaliscih, jaskih, vodohranih, klornih
postajah) ter tem objektom smo zarisali stavbna zemljisca.
V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPN MOM se je pokazala potreba po uskladitvi
namenske rabe zemljisc z dejansko rabo tudi na obmocjih obstojecih kmetijskih gospodarstev
oz. aktivnih kmetij. Veliko je namrec primerov, ko stavbna zemljisca v veljavnih planskih aktih
obcine niso bila dovolj natancno dolocena, saj iz takrat dostopnih podatkov (npr. manj kvalitetni
zracni posnetki, ni bilo katastra stavb ipd.) ni bilo mozno ugotoviti vseh pripadajocih objektov
kmetije in posledicno ni bilo mozno dolociti stavbnega zemljisca pod vsemi pripadajocimi objekti
kmetije. V mnogih primerih pa je na obstojecih stavbnih zemljiscih premalo prostora za nove
objekte, potrebne za nemoteno delovanje in razvoj kmetije, zato so ponekod pripadajoci objekti
kmetije, ki se nahajajo na nestavbnem zemljiscu, tudi novejsega nastanka. V obdobju od
septembra 2016 do marca 2017 smo na SUP oblikovali kriterije za dolocitevstavbnega zemljisca
pripadajocim objektom aktivne kmetije, ki se nahajajo na kmetijskem zemljiscu, in pripravili
graficni sloj s predlogi uskladitev z dejanskim stanjem na obmocjih aktivnih kmetij (68 predlogov).
Te predloge smo predhodno, v novembru 2016, pregledali skupaj s predstavnicami Kmetijsko
gozdarskega zavoda Maribor in sicer izvidika, aii gre za aktivno in perspektivno kmetijo ali ne.
Vcasu od prejema 1. mnenj k osnutku OPN MOM so potekali tudi usklajevalni sestanki z nosilci
urejanja prostora, za katere je bilo potrebno pripraviti dodatna delovna gradiva ter na podlagi
sklepov sestankov tudi dodatne strokovne podlage. Izvedeni so bili sestanki na Agenciji RS za
okolje, kjer je bila kot ena od kljucnih problematik obravnavana dolocitev obmocij povrsinskih
voda pri pripravi OPN MOM, predvsem ob reki Dravi. Dodatno so se pripravljala gradiva za
Zavod za gozdove Slovenije, saj se ta vsebinsko ni opredelil do vseh predlaganih sprememb, ki
se nanasajo na gozd. V skladu s 1. mnenjem Ministrstva za kulturo smo novembra 2015 na
ministrstvo naslovili vlogo za izdajo dopolnilnih smernic glede potrebnosti izvedbe predhodnih
arheoloskih raziskav za oceno arheoloskega potenciala zemljisca v okviru priprave OPN MOM
skupaj z graficnimi prilogami nacrtovanih sprememb ONRP. Direktorat za kmetijstvo takratnega
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, je v prvi tocki 1. mnenja k osnutku OPN MOM ugotovil, da
meja med kmetijskimi in gozdnimi zemljisci glede na dejansko rabo prostora v graficnem delu
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OPN MOM ni usklajena in da jo potrebno povzeti glede na dejansko stanje v prostoru, tj. po
evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljisc (v nadaljevanju EDR). Prav tako so
podlaga za urejanje meje med kmetijskimi in gozdnimi zemljisci Splosne smernice s podrocja
varovanja kmetijskih zemljisc in 1. mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, v katerem Zavod
predlaga, da gozdne povrsine uskladi z gozdnogospodarskim nacrtom. Na podlagi navedenega
je bila na SUP v letu 2015 izdelana metodologija za urejanje meje med kmetijskimi in gozdnimi
zemljisci, izveden pa je bil tudi testni primer s tremi graficnimi listi v M1:5000 v pokrajinski enoti
Kozjak. Metodologija se ni bila potrjena s stani ministrstva za kmetijstvo.
Zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora so bile v casu od leta 2015 do 2018 v skladu s
financnimi moznostmi narocene in izdelane naslednje strokovne podlage:
• okoljsko porocil: projektna naloga se je pricela pripravljati konec leta 2015. Zaradi slabih

izkusenj iz predhodnega postopka javnega narocila smo se osredotocili na natancno
dolocitev kadrovskih in tehnicnih pogojev ter merila za izbiro najugodnejse ponudbe - tj.
ekonomska najugodnejsa ponudba. V juliju 2016 je tako MOM izvedla javno narocilo po
postopku zbiranja ponudb po intemih navodilih. Voktobru 2016 je izvajalec izvedel 1. fazo s
pogodbo dolocenih del (tj. vsebinjenje in izdelava izhodisc za pripravo okoljskega porocila).
Nadaljnjih faz do danes se ni opravil, ker je bilo delo na OPN MOM v naslednjih dveh letih
usmerjeno predvsem v pripravo dodatnih obrazlozitev za usklajevanje s kljucnim NUP, tj. je
Direktoratom za kmetijstvo znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
pripravo graficnih slojev dopolnjenega osnutka OPN MOM in odloka.
izdelava geodetskega posnetka precnih profilov strug vodotokov: naloga zakljucena
novembra 2014.
izdelava hidroloske studije za vodotoke v MOM: gre za izdelavo hidroloske studije, s katero
je potrebno pridobiti obstojece hidroloske podatke o pretokih visokih vod (Q10, Q100 in
Q500). V kolikor pa obstojeci podatki ne obstajajo, je potrebno hidrolosko analizirati tiste
vodotoke, ki potencialno ogrozajo novo predvidena ali obstojeca stavbna zemljisca, in
pripraviti vrednosti pretokov in visokovodnih valov s povratno dobo 10, 50 in 100 let. Naloga
je bila zakljucena konec septembra 2015.
izdelava hidravlicne presoje ter kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne
nevarnosti v MOM: V okviru te naloge je bil izdelanih vec hidravlicnih modelov izbranih
potokov (oziroma njihovih odsekov) s povirjem na Pohorju, Slovenskih goricah in Kozjaku, ki
se izlivajo vreko Dravo. Na podlagi hidravlicnega izracuna je bila izdelana hidravlicna analiza
obstojecega in predvidenega stanja z opisom predlaganih ukrepov, pripravile so se karte
poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za izbrane potoke. Naloga je bila
zakljucena julija 2017, ko je bil elaborat skupaj z graficnimi prilogami posredovan v pregled
in potrditev na Direkcijo RS za vode. Njihov odgovor smo prejeli sele po stevilnih
posredovanjih (tako pisnih kot ustnih) 1.2.2019, tj. po vec kot 18 mesecih od dne, ko smo
elaborat poslali na Direkcijo RS za vode. Glede na njihovo opredelitev bo potrebna
dopolnitev vskladu s pripombam, kar bo mogoce dopolniti v2do 3 mesecih. Ne moremo pa
napovedati, koliko casa bo direkcija potrebovala za ponovni pregled.
izdelava idejnih zasnov predvidenih cest zaradi dolocitve regulacijskih elementov: za
obstojeca kot tudi za novo predvidena stavbna zemljisca se nacrtuje nova cestna mreza,
zato je bilo za nacrtovane prometnice potrebno preveriti njihovo umestitev v prostor, da se
lahko doloci koridor, ki ga je potrebno scititi. Naloga je bila zakljucena marca 2017.
strokovne podiage s podrocja varstva pred hrupom: izdeiana je biia karta hrupa, posebna
strokovna podlaga za razmejitev II. obmocij varstva pred hrupom, v izdelavi pa je strokovna
podlaga za dolocitev obmocij varstva pred hrupom (OVPH) in mirnih obmocij za OPN MOM.
Ze ob zacetku izvedbe predmetne naloge smo naleteli na tezavo. MOM namrec ni imela
potrebnih prometnih podatkov za zanesljivo oceno in napoved obremenjenosti s hrupom in
posledicno za dolocitev OVPH. Zato je bilo nujno potrebno narociti Prometno studijo. Aprila
2017 je bila na nivoju MOM sprejeta odlocitev, da se izvede postopek javnega narocila za
izdelavo prometnega/potovalnega modela Mestne obcine Maribor, ki ga vodi Sektor za
urejanje prostora, ceprav to ne sodi v njegovo podrocje dela. Toda predmetni
prometni/potovalni model MOM smo na SUP potrebovali zato, da se je lahko nadaljevala
priprava dopolnjenega osnutka OPN MOM. Prometni/potovalni model MOM je bil izdelan
konec januarja 2018 in posredovan izvajalcu strokovne podlage s podrocja varstva okolja
pred hrupom. Vpovezavi s navedeno strokovno podlago pa je nastal tudi zaplet zaradi



stalisca Ministrstva za okolje in prostor, da obcina sama ne more dolociti obmocij varstva
pred hrupom, saj je to pristojnost ministra. Navedeno pa je v direktnem nasprotju z zahtevo
Ministrstvaza zdravje, kite vsebine zahteva in so potrebne za pridobitev pozitivnega mnenja.
Problematiko razresujemo z ministrstvom.

• v obdobju 2017 do 2018 so bile izdelane dodatne strokovnem podlage s podrobnejsimi
obrazlozitvami in prilogami (v obsegu vec kot 1200 strani) za potrebe usklajevanja z
Ministrstvom za kmetijstvo. Dodatno so bile obrazlozeni predlogi siritev stavbnih zemljisc, do
katerih je ministrstvo za kmetijstvo zavzelo negativno stalisce oz. je siritvi le delno pritrdilo.
Gradivo je bilo februarja 2018 posredovano na Ministrstvo za kmetijstvo, ki je odgovorilo
avgusta 2018. Do gradiva se ni konkretno opredelilo; zahtevane so bile racionalizacije siritev,
nadomestni ukrepi v smislu vracanja stavbnih zemljisc oz. vzpostavljanja novih kmetijskih
zemljisc. Ker brez konkretnega pisnega stalisca ministrstva za kmetijstvo ni mogoce pripraviti
gradiv za javno razgrnitev (oz. se v tem primeru razgrinjajo neusklajena gradiva), je v pripravi
novo, se dopolnjeno gradivo za usklajevanja s kmetijskim resorjem, ki bo na ministrstvo
posredovano v aprilu 2019.

Ob nalogah, ki so se izvajale in se se izvajajo ter so vezane na nosilce urejanja prostora, se
trenutno izvaja usklajevanje tekstualnega in graficnega dela odioka o OPN MOM. Odlok je zelo
obsezna materija, saj poleg usmeritev za razvoj posameznih podrocij (poselitve, krajine,
infrastrukture) za vsa obmocja obcine, ki se bodo trajno urejala z OPN, doloca media in pogoje
za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor. Prav tako za obmocja, kjer je predvidena
izvedba natecajev ali OPPN-jev, doloca izhodisca za njihovo pripravo. Gre torej za rezultat dela
vseh zgoraj navedenih postopkov, ki bo te pravno formaliziral in bo tudi vsebina, ki jo bo
obravnaval mestni svet.

V odgovoru smo poskusali strniti opis postopkov (stevilne naloge, ki so se vzporedno izvajale,
sploh niso neveden) in gradiv, potrebnih, da se sprejme tako kompleksen in obsezen dokument,
kot je obcinski prostorski nacrt. Verjamem, da lahko, v kolikor se pogleda samo cas od sprejema
sklepa do danes, opazovalec dobi obcutek, da se na dokumentu in postopku nic ne dogaja in
le-ta nikamor ne premakne. Prav tako se strinjam, da bi bilo nekatere faze postopkov mogoce
izvesti v krajsih rokih. Vendar pa je potrebno upostevati tudi financni in kadrovski okvir iz preteklih
let, ko je bil v posameznem letu na voljo zgolj omejen obseg sredstev (le za eno ali dve nalogi)
in sta na postopku lahko v celoti delali le dve osebi.

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 v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
mag. Lidija KODRIC VUK

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

>fcST/^ Lidija KODRIC VUK
vodja sektorja
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6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. junij 2019
VPRASANJE ST. 79

Melita PETELIN

Vsebina vprasanja/pobude:

Zemljisce pri bivsi SMREKI na Teznem
Zanima me, kakoje poskrbljeno za pozarno varnost?
Podjetje SNAGA ima na lokaciji bivse SMREKE na Teznem deponirano »nenormalno« veliko deponijo
(odpadnega lesa in ostalih odpadkov).Kako je to mogoce, naj pojasnijo na Uradu za komunalo?
Ker prihaja v Sloveniji do velikih pozarov, prosim, da takoj uvedete »Ukrepe glede pozarne varnosti«,
da ne bo prislo do »kaksne« ekoloske katastrofe. Pojasniti pa moram, da deponija mora imeti
Uporabno dovoljenje za odlaganje odpadkov. Prosim, da sideponijonemudomaogledate.

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

Snaga d.o.o.

Datum priprave
odgovora:

28.06.2019

1 UVOD
Na vprasanje svetnice ge. Melita Petelin, postavljeno na 6. seji MS MOM dne 17.6.2019. glede
pozarne varnosti na lokaciji bivsega podjetja Dom Smreka (v nadaljevanju: Smreka) v
nadaljevanju podajamo odgovor.
1.1 STANJE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
Sistem locenega zbiranja odpadkovv Snagi je urejen na vec nacinov:

zbiranje od vrat do vrat za MKO, BIOO in MOE,
zbiranjev zbiralnicah za papir, embalazno steklo in MOE,
v zbirnih centrih za preko 20 nenevarnih in 14 nevarnih frakcij odpadkov,
po naseljih za nevarne odpadke,
na klic za kosovne odpadke.

Masni tok odpadkov je prikazan v prilogi tega dokumenta.
Na stanje oddaje loceno zbranih frakcij komunalnih odpadkov vpliva stanje na trgu, se posebej
je potrebno izpostaviti:

zelo omejen prevzem odpadne plastike in odpadnega papirja s srani Kitajske (leta 2017
so prevzemali 60% svetovne »proizvodnje« tovrstnih odpadkov, leta 2018 le se 10%) - vpliv
naMOE, OEEO, papir,...)

pozar v Kemisu v maju 2017 - tezaven odjem nevarnih odpadkov, cene predaje
nekajkrat visje,
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zapolnitev evropskih kapacitet energetske izrabe odpadkov - visanje cen t. i. lahke
frakcije odpadkov, namenjene energetski izrabi,

necistoce v loceno zbranih frakcijah - zavracanje prevzema loceno zbranih frakcij;
2 PREHODNO SKLADISCENJE LOCENO ZBRANIH FRAKCIJ
Teoreticno bi morala obvezna javna infrastruktura zbirnih centrov biti prostorsko tako
zagotovljena, da bi omogocala prehodno skladiscenje loceno zbranih frakcij. Ker formalno
javna infrastruktura tega ne omogoca, loceno zbrane frakcije do oddaje v predelavo prehodno
skladiscimo na lokaciji ob Trzaski (Smreka), ki je v lasti MOM.
Zaradi nezadostne zakonske ureditve ter dodatno zaradi razpada odpadkovnega trga v
preteklem letu, se na frakcijah iz gospodinjskih odpadkov pojavljajo tezave pri oddaji le-teh. V
danem trenutku imamo veqe tezave z oddajo mesane odpadne embalaze (MOE), zbirnih
skupin odpadne elektricne in elektronske opreme (OEEO) (predvsem hladilnih aparatov,
ekranov, sijalk), odpadnih nagrobnih svec (ONS), odpadnih avtomobilskih gum, dolocenih
frakcij nevarnih odpadkov, odpadnega embalaznega stekia ipd. Les se sedaj koncno odvaza in
ocenjujemo, da bo odstranjen v naslednjih treh mesecih. Odpadne nagrobne svece (ONS) so
zapecatene s strani komunalne inspekcije. Kljub temu urejujemo urgentni odvoz do edinega
predelovalca, ki je na Jesenicah. Staro zalogo MOE smo uspeli oddati pod okriljem
interventnega zakona, nabira se sveze zbrana MOE.
Kolicina trenutno skladiscenih frakcij odpadkov je odvisna od prevzema teh odpadkov s strani
trga. Majhnost slovenskega trga povecuje tezave pri oddajanju dolocenih frakcij in njihovi ceni.
Kot izvajalec javne sluzbe ne smemo in ne moremo opustiti zbiranja frakcij komunalnih
odpadkov na viru, pri gospodinjstvih.
3 POZARNA VARNOST

Lokacija je v lasti MOM.
Snaga je zagotovila varovanje tudi v odsotnosti zaposlenih (tudi ponoci).
Snaga, MOM, MB vodovod in gasilci se dogovarjamo o postavitvi interventnih hidrantov.
Snaga, ki trenutno to obmocje uporablja, je na Smreki namestila 14 kosov 50 kg gasilnih
aparatov.
Frakcije so skladiscene tako, da vedno omogocajo dostop v primeru potrebne intervencije
Sortirnica ima zgrajeno hidrantno omrezje, dodatno imamo na sortirnici se 2 kosa 50
kilogramskih gasilnih aparatov ter 14 kosov 9 kg gasilnih aparatov.
Nadalje imamo: pri tehtnici 4x50kg +1x6 kg, v servisni stavbi 2x6 kg.
Energetsko bogata frakcija, ki nastaja v procesu sortiranja, je na izhodu procesa stisnjena v
zaprte stisne kontejnerje, velikosti 30 m3 in skladiscena na asfaltiranem platoju. Kesoni so
kovinski in zaprti, da ne omogocajo dostop zraka in je s tem prepreceno gorenje te frakcije.
Kljucen za pozarno varnost je seveda reden prevzem odpadkov od prevzemnikov, kar pa je
odvisno od stanja na trgu.
4 DOSEDANJE AKTIVNOSTI
Snaga je vsa leta opozarjala na akutni problem oddaje MOE, vecinoma preko Zbornice
komunalnega gospodarstva (ZKG) pri GZS, saj enak problem zajema vse izvajalce javnih
sluzb zbiranja komunalnih odpadkov v Sloveniji.
5 sistemom sprotnega spremljanja prevzema odpadkov iz razsirjene odgovornosti
proizvajalcev(ROP), kamor sodijo tudi MOE, ONS, OEEO, smo do nedavnega se uspeli sproti
predajati vse zbrane kolicine MOE in OEEO. Z zlomom odpadkovnega trga v 2018 se je
oddaja ustavila. ZKG je na osnovi pritiskasvojih clanic (tudi Snage) uspela prepricati
takratnega ministra g. Lebana, ki je izvedel t. i. interventno uredbo in nato se interventni zakon
za resitev akutnega problema predaje MOE in ONS.
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je s problematiko seznanjeno. Kljub temu Snaga in
MOM pripravljata skupni nastop pri opozarjanju MOP-a glede nevzdrznih razmer pri predaji
loceno zbranih frakcij.

Priloga:
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. * - 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: Branko Kosi

,•

Podpis vodje organa^kj pripravija odgovor:
Direkttor:

mag. Alan I

SNAGA.do*
NHlpni ulici 54
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MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KABINETZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01003-1/2019-75

Datum: 04.09.2019

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

l^cuuii i acjc ivio

Zap, st. vprasanja/pobude
Qwotnik.r-o-Svetnik-ca:

17. junij 2019

VPRASANJE ST. 79

Melita PETELIN

Vsebina vprasanja/pobude:

Pozarna varnost na lokaciji bivsega podjetja DOM SMREKA

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*: 01003-1/2019-75

Datum priprave
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor

28.06.2019 (Snaga)
04.09.2019

Dopolnitev:

Za izgradnjo hidrantne mreze je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, s tem pa tudi projektno
dokumentacijo (DGD, PZI), saj je predviden vod PEHD d110 mm /16 RC. Glede na premer
cevi spada vodovodni prikljucek po Uredbi o razvrscanju objektov (Uradni list RS, st. 37/18) v
manj zahteven objekt. Izbira izvajalca je v skladu z ZJN-3.

. * - 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 04.09.2019 v fizicni obliki.

Pri odgovoru se vedno sklicujte na dokument st. 01003-1/2019-75, z dne 04.09.2019.

Odgovor pripravil:
Nives CAVKA
Strokovni sodelavec VII/2-II

Qj&yL^

Poslano:

- Sluzba za delovanje mestnega sveta

Vodja urada:
ISENHUT, univ. dipl. inz. el.

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

(01300-69/2019-32) II



MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta
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Stevilka: 01300-69/2019-45

Datum: 20.6.2019

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. junij2019
Zap. st.
vprasanja/pobude

VPRASANJE ST. 80

Svetnik-ca: Milan MIKL

Vsebina vprasanja/pobude:
Kaj je z realizacijo projekta v Dogosah - krizisce Dupleska cesta - Ulica Kirbisevih 2 do 8?
Zadeva je dokaj resna, v proracunu so sredstva zagotovljena, Dogosani cakajo na to
investicijo, na ta projekt, ze pet let, zato je na podlagi tega skupina mescanov sla k stetju
prometa in je ugotovila, 5. junija 2019, od 5h - 19h naslednje: V14-ih urah je bilo pripeljano
v obe smeri 12638 vozil, vsako uro v povprequ vec kot 900 v spici. Zjutraj in popoldne 1300
vozil, vsake 4 sekunde, vozila v spici vsaki 2,7 sekund. Skratka, nemogoce je varno preckati
Duplesko cesto brez prehoda za pesce. Manjka plocnik od Ulice Kirbisevih -je v projektu.
Dogovorila se je mestna cetrt z lastnikom zemljisca, ki je to zemljisce tudi odstopil in so se na
podlagi tega projekti naredili. Bojim se, da se bo tukaj kaj zgodilo. Otroci oziroma vsi, ki
prihajajo iz Kirbiseve ven so v bozji nemilosti. Nimajo kam, ni plocnika, ni prehoda za pesce.
In tukaj je potrebno narediti otok za umirjanje prometa, del plocnika in prehod za pesce ter
razsvetljavo do avtobusne postaje - projekti so narejeni. Gospod zupan, jaz ne krivim vas
glede tega, ker ta projekt je ze 5 let star. Jaz sem pred petimi leti to pobudo dal.
Da ne govorim o plocniku, ki od Dupleske ceste proti Dupleskem mostu, ki ga sploh ni. Jaz
sem se tukaj obrnil na predstavnika SMC, ko je bil drzavni sekretar, ampak se tudi tu ni nic
zgodilo. Zgodilo se bi mogoce kdaj, ko bo enkrat prislo do prometne nesrece. Zalostno, kajti
Dogose so sestavni del mesta Maribor in jaz mislim, da je res to potrebno.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):
SLzadeve na organu,
pristojnem za
odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-1/2019-65 Datum

priprave
odgovora:

Urad za komunalo, promet in prostor

02.07.2019

Zasnove resevanja prometne varnosti in izvajanja ukrepov umirjanja prometa na
drzavni regionalni cesti R 3-710 segajo ze skoraj desetletje v preteklost.
Profil vzdolz celotne trase ceste od mostu cez dovodni kanal HE Zlatolicje ne dopusca
vecjih popravkov in izboljsanja tako prometnevarnosti kot geometrije osnovnih
elementov ceste. Najvecje tezave se pojavljajo v obmocju ukopa pri hs. Dupleska

(01003-1/2019-65)1



cesta 262 kjer ni mozna umestitev hodnika za pesce ustreznih sirin ampak je izvedena
le ozka izvennivojsko locena povrsina po kateri lahko hodi in se umakne pesec.
Srecanje dveh pescev ni mozno. Ti ukrepi so bili izvedeni v letu 2013 in 2014. V sklopu
izvedenih del je bila predvidena tudi celovita preplastitev predmetnega odseka.
Do realizacije teh del s strani DRSI ni prislo.
Pri ugotovljenih pomanjkljivostih izvedene resitve je bila naknadno narocena izdelava
projektna dokumentacija za izvedbo umirjevalnega otoka pred uvozom v slabo
pregleden ukop z dogradnjo povezovalnega hodnika za pesce po zahodnem delu
vozisca do odcepa v ulico Kirbisevih kar bi zagotavljalo varno hojo pescev od
avtobusnega postajalisca do naseija.
Dokumentacija je bila v zakljucni fazi izdelave ko se je spremenila zakonodaja katera
je zahtevala dodatno situacijo izrisa taktilnih oznak katere so v izdelavi.
Financna sredstva so zagotovljena za obe fazi, dopolnitev dokumentacije in izvedbo
ukrepov umirjanja.
Predvidevamo, da bi z deli priceli v drugi polovici meseca avgusta.
. *- Elektronsko postoz vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete izSluzbe za delovanje mestnega sveta shranitev
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor pripravil:
Branko KOPRCINA

Vodja urada UKPP:
Vili EISENHCHTiini.dipl.in2.el



MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

KABINET ZUPANA

Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-46
Datum: 20.6.2019

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
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

6. SEJA MESTNEGA SVETA
17. JUNIJ2019

VPRASANJE ST. 81

Sasa PELKO

Vsebina vprasanja/pobude:
Na 2. redni seji MS MOM 11. 2. 2019 sem poudaril velik pomen Pohorja za Maribor in celotno regijo in
se pri tem obrnil na Zakon o Pohorju, ki so ga javno podprli prav vsi, ki so bili kasneje izvoljeni za
poslance vDZ iz Maribora. Pri tem sem poudaril, da jeglede na velikost in pomembnost seveda logicno,
da koordinatorsko vlogo odigra Mestna obcina Maribor.
Takrat sem vprasal, v kateri fazi je trenutno projekt »Zakon o Pohorju«, katere obcine zajema in koliko
denarja predvideva.

Iz kabineta zupana MOM sem 21. 2. 2019 dobil odgovor, da Mariborsko Pohorje potrebuje poseben
zakon, da se je 4. 1. 2019 vodstvo MOM sestalo z ministri stranke SMC, da se je 14. 1. 2019 vodstvo
MOM sestalo s poslanci iz Kluba 7 in da je bil prav »Zakon o Pohorju« prva tocka tega pogovora. V
odgovoru Kabineta zupana MOM zdne21. 2. 2019 jetudi pisalo, daje naslednji korak, ki sosi ga zadali,
srecanje z vsemi zupani obcin Pohorja in dolocitev smernic sodelovanja pri realizaciji projekta.
Vprasanje: Kdaj je potekalo srecanje poslancev Kluba 7zvsemi zupani obcin Pohorja in kaj so bili kljucni
sklepi tega srecanja?

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

01003-16/2019

Kabinet zupana

Datum priprave
odgovora:

22.8.2019

Ze v casu kampanje se je takratni kandidat za zupana, zdaj zupan g. Sasa Arsenovic, sestal z

Ministrom za gospodarski razvoj in telinologijo Zdravkom Pocivalskom, na simbolnem mestu

pod Pohorjem, s cemer je bilo dano vedeti, daje Pohorje nas izjemni potencial, ki ga nikakor ne

smemo prezreti, ampak potrebuje takojsnjo in ucinkovito politiko sodelovanja tako na regijski,

kot tudi drzavni ravni.

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcina(5)maribor.si, e-naslov http://www.maribor si
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Kabinet zupana Mestne obcine Maribor z zupanom Saso Arsenovicem in poslanci Kluba 7, ki

jim predseduje ga. Lidija Divjak Mirnik, ze od zacetka mandata izvajajo vrsto aktivnosti za

pripravo izhodisc za Zakon o Pohorju.

Takoj po nastopu mandata, 4. januarja, 2019 seje vodstvo MO Maribor sestalo z ministri stranke

SMC kjer je tekla beseda o problematiki zicniskih naprav, deset dni kasneje pa je na obcini

potekalo srecanje med vodstvom MO Maribor in poslanci Kluba 7 na temo strategye pristopa k

pripravi Zakona o Pohorju. Poslanka ga. Lidija Mirnik Divjak, je na temo Zakona o Pohorju v

mesecu februarju, 2019 nato pisno pozvala vse zupane »pohorskih obcin« k sodelovanju. Z

nekaterimi, ki so seodzvali je nato opravila tudi razgovore (Obcina Ribnica na Pohorju, Lovrenc

na Pohorju, Zrece, Slovenj Gradec, Hoce - Slivnica) na katerih je bila zaznana aktualna

problematika zastarele cestne,komunalne in turisticne infrastrukture, problematika pitnevode in

potreba po skupni trzni znamki Pohorja.

Na srecanju zupanovstirih obcin (Hoce- Slivnica, Maribor, Race- Fram, SlovenskaBistrica) 24.

aprila, 2019 v hotelu Tisaza skupno promocijo Kulinaricne transverzale in pripravo promocijskih

tiskovin, so tekli pogovori tudi o nujnosti sprememb na zakonodajnem podrocju in pripravi

Zakona o Pohorju. MO Maribor seje na tem sestanku zavezala, da prevzame vlogokoordinatorja

pri povezovanju »pohorskih obcin« za oblikovanje skupne vizije - trzne znamke Pohorja in

aktivnosti povezane z Zakonom o Pohorju.

Znano je dejstvo, da prizadevanja za skupno upravljanje, zavarovanje naravnih danosti in

trajnostni razvoj Pohorja, kljub Alpski konvenciji (1922), podpisani pobudi zupanov pohorskih

obcin za ustanovitev zavarovanega obmocja (2000) in razglasitvi velikega dela Pohorja za

obmocje Nature 2000 (2004) vse do danes zal ni obrodilo sadov. Razlogov za to je vec, med

drugim tudi zaradi administrativne razdrobljenosti obmocja (16 obcin), ki nima skupnega

upravljanja in mnogih administrativnih ovir ter pomanjkanja dialoga in politicne volje.

Glede na zelo dolgo obdobje bolj ali manj neuspesnih prizadevanj mnogih javnih institucij in

predstavnikov turisticnega gospodarstva, ni realno pricakovati, da bi novo vodstvo MO Maribor

kljub mnogim aktivnostim uspelo v nekaj vec kot pol leta pripraviti predlog Zakona o Pohorju.

Ta namrec zahteva poglobljeno studijo stanja, preucitev obstojece zakonodaje, uskladitev

interesov in potreb lokalnih skupnosti ter oblikovanje skupnih razvojnih ciljev Pohorja, ki bodo

na eni strani omogocali gospodarski razvoj, na drugi pa zascitili naravne resurse.

Aktivnosti MO Maribor so zato v naslednjih mesecih tekle v smislu preucevanja in analize ze

obstojecih strateskih dokumentov in identifikacije kompetentnih deleznikov.



V mesecu juniju (26.7.2019) je bil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi

uspesen sestanek s predstavniki MO Maribor, poslanko Lidijo Divjak Mirnik, poslancem

Branimirjem Raicem in ministrom Zdravkom Pocivalskom, ki je po predstavitvi argumentov

pobudo o pripravi zakona o Pohorju podprl. MO Maribor se je na sestanku zavezala, da bo

aktivno pristopila h koordinaciji vseh deleznikov in lokalnih skupnosti na obmocju Pohorja ter

prevzela pripravo njegovih izhodisc v nekaj mesecih.

Teden dni kasneje seje na delovnem sestanku ze sestalo vodstvo Kabineta zupana s strokovnimi

sodelavci MOM, predstavniki Zavoda za turizem Maribor- Pohorje, javnega podjetja Marprom,

predstavniki gostincev Pohorja, poslanko Lidijo Mirnik Divjak in zunanjimi strokovnjaki, ki so

predstavili svoj pogled na infrastruktumi in turisticni razvoj Pohorja. Med drugim je bila

predstavljena tudi vsebinastudije Zavoda RS za varstvo narave iz leta 2011, Vizija trajnostnega

razvoja »zelene« ponudbe turisticnega (projektnega) obmocja Pohorja 2030, ki je bila

prepoznana, kot dobra osnova za pripravo izhodisc. Na sestankuje bila zasnovana tudi projektna

skupina pod vodstvom podzupanje Alenke Iskra.

Z enim izmed avtorjev dr. Jurijem Gulicem je bil nato izveden sestanek na temo vplivov in

moznih omejitve (vzpostavljenih) rezimov za zavarovanje narave na obmocju Pohorja, ki jih

pripravija Zavod RS za varovanje narave, za konec avgusta pa je ze dogovorjeno srecanje

strokovnjakov s podrocja infrastrukture in varovanja narave glede identifikacije moznih

medsebojnih omejitev in predlogov resitev infrastrukturnega razvoja in varstvenega rezima v

obmocju nature 2000).

Kaj lahko zakon prinese »pohorskim« obcinam in kaj si obcine zelimo, da nam prinese, so

pomembna vprasanja na katera moramo najprej odgovoriti in med seboj uskladiti vse lokalne

skupnosti, ki nas Pohorje geografsko ali kako drugace povezuje. V ta namen je zupan Sasa

Arsenovic ze seznanil zupane, da bo predvidoma konec meseca septembra, organiziral srecanje

z delovnim sestankom vseh zupanov »pohorskih obcin« na katerem bodo predstavljene dosedanje

ugotovitve in predlogi za nadaljnje skupne aktivnosti pri cemer bi lahko kljucno vlogo imel prav

Zakon o Pohorju.

MO Maribor z vso resnostjo in aktivno pristopa k pripravi izhodisc, ki jih zeli v mesecu oktobru

v skladu z dogovorom predstaviti ministru Zdravku Pocivalsku.

Pohorje nujno potrebuje skladen, sonaraven gospodarski in turisticni razvoj, ki bo spodbujal

trajnostni razvoj celotnega obmocja in prepoznal ohranjeno naravo kot razvojni potencial zato



bo tudi vprihodnje delovala povezovalno na vseh podrocjih in zvsemi delezniki sciljem obmocju
Pohorja omogociti izjemen trajnostni razvoj.

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

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

Odgovor pripravil:

Neva Pipan, vodja projektne skupine »Zakon o Pohorju«.

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:
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Sluzba za delovanje mestnega sveta
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Datum: 20.6.2019
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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 VPRASANJE ST. 82

Svetnik-ca: Ivan CELCER

Vsebina vprasanja/pobude:

Kdaj se bo pricela obnova Mariborske vinske ceste VTS 18, prvih 500 metrov?

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

01003-1/2019-60 Datum priprave
odgovora:

27.06.2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP, SKP

V veljavnem in sprejetem proracunu za leti 2019 in 2020 izvedba obnove vinske ceste
VTS 18 ni v planu.

Pripravil:
Tomislav Rebernik

StrokTJvrirsQdelavec;

univ.diplekon.,dipl.inz.prom.
Vodja sjfiktorja

naslov: Ulica herojaStaneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: SI12709590, MS 5883369
telefonska St.: +386.2.2201-000, e-posta nriestna.obcina^ http://www.maribor.si

(01003-1/2019-60)1 III
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Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 01300-69/2019-48

Datum: 20.6.2019
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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. junjj 2019
Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 83

Svetnik-ca: Tjasa GOJKOVIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Uporabniki parkirnih dovolilnic se v vseh parkirnih conah ze dlje casa soocajo z zastarelim nacinom

izdajanja parkirnih dovolilnic. V nasprotju s prakso sodobnih mest, ki uvajajo digitalne resitve, nasi

obcani se vedno morajo dovolilnice zatikati za vetrobranska stekia. Ce uporabnik iz kakrsnegakoli

razloga to pozabi, je slednji celo podvrzen placilu kazni. Ocitno je, da MOM odgovornost za primanjkljaj

ustreznih tehnoloskih resitev prelaga na uporabnike, zato me zanima, kdaj lahko obcani pricakujemo

vzpostavitev elektronskih parkirnih dovolilnic, katere bodo omogocale nadzor ze po registrih tablicah

ali drugih znakih.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor):

St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-1/2019-56 Datum priprave
odgovora:

3. 9. 2019

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

Pravico do parkirne dovolilnice ureja Odlok o obcinskih cestah. Ker pogoj ni zgolj placilo, je
potrebno izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje priznane pravice, ugotavljati v upravnem
postopku. V postopku izdaje dovoljenja se izda kot priloga tudi dovolilnica. Taksno prakso
poznajo tudi ostala primerljiva mesta.

Dovolilnica, ki je namescena na vidnem mestu, pripreva k ucinkovitejsemu nadzoru nad
placevanjem parkirnin in upravicenostjo parkiranja na placljivih parkiriscih.

Ulica heroia Staneta 1, SI-2000 Maribor, e-posta mestna.obcina(S)maribor.si. e-naslov http://www.maribor.si
*
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Ne glede na predvideno sankcijo v primeru ne namestitve dovolilnice, te nadzorniki placljivih
parkirisc ne izrekajo. Dovolilnica se namrec vnese tudi v sistem, do katerega nadzorniki
dostopajo in imajo s tem vpogled, ali je za doloceno vozilo bilo izdano dovoljenje ali ne, tudi ce
v njem dovolilnica ni vida. Ne gre torej zgolj za zastarel sistem, ampak omogocanje
ucinkovitejsega nadzora (vec v istem casu).

Socasno pa preverjamo tudi zakonite moznosti podatkov avtomatiziranega nadzora z napravo
za prepoznavo registrskih stevilk, oz. dopustnost le-tega z vidika obdelave osebnih podatkov.

- 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:
Danijel ZELEkNJAK
Visji svetovalec I _

/ tjj(Jt Podpis vodje o^g|ria, ki pripravija odgovor:
Uros KOSI, univ.dipLe1<on dipl.inz.prom., inz. str.

Vodja sektorja
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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 MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

6. SEJA MESTNEGA SVETA

17. JUNIJ2019

VPRASANJE ST. 84

Darko HERGAMAS

Vsebina vprasanja/pobude:
Prostovoljna gasilska drustva v Mariboru so prejela obvestilo in informativni izracun nadomestila za
uporabno stavbnega zemljisca za leto 2019. Zneski na informativnem izracunu za drustva so zelo
visoki. Na primer: Prostovoljno gasilsko drustvo Maribor-Pobrezje ima skupni letni znesek
nadomestila v visini 833,17 EUR. Ostala drustva so dobila podobne izracune nadomestil.
Prostovoljna gasilska drustva opravljajo javno gasilsko sluzbo v Mariboru, kar pomni izvajanje zascite,
resevanja in pomoc ob pozarih naravnih in drugih nesrecah. Gasilski dom je objekt za opravljanje
dejavnosti zascite in resevanja na lokalni ravni. Vgasilskih garazah, skladiscih in drugih prostorih za
shranjevanje se nahajajo vozila in oprema za opravljanje dejavnosti. Prostovoljni gasilci skrbijo za
drustva, jih obnavljajo in vzdrzujejo tako da nekateri domovi obstajajo ze krepko vec kot 100 let.
Mestna obcina Maribor financira dejavnost obvezne javne sluzbe ki jo opravljajo gasilska drustva in
financno pomaga pri vzdrzevanju domov in opreme gasilcev. Zato podajamo vprasanje, zakaj morajo
gasilska drustva placevati nadomestilo za uporabno stavbnega zemljisca, saj mestni obcini tako
vrnemo sredstva, ki nam jih je dodeljuje za nase delovanje.

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

062-02-1/2019

JP GSZ d.o.o.

Datum priprave
odgovora:

2.7.2019

Skladno z Zakonom o stavbnih zemljiscih se NUSZ placuje za vsa stavbna zemljisca na
obmocjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni akt in na drugih obmocjih, ki so
opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in elektricnim omrezjem. Oprostitve placila
NUSZ veljajo samo za objekte, ki so izrecno navedeni v 59. clenu tega zakona. Na to so
bile opozorjene vse slovenske obcine v Sistemskih priporocilih za izboljsanje sistema
za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljisca, ki so jih v letu 2016 izdala ministrstva,
pristojna za finance, javno upravo ter okolje in prostor.

Ker je v 50. clenu Zakona o gasilstvu navedeno, da se »od gasilske zascitne in
resevalne opreme ter orodisc in gasilskih domov ne placujejo davki, razen davka na
dodano vrednost, carin, prispevkov in drugih dajatev«, smo na Ministrstvo za okolje in
prostor dne 5.6.2019 naslovili prosnjo za stalisce glede moznosti oprostitve za gasilske
domove na podlagi omenjene dolocbe. Skladno z mnenjem ministrstva, ki smo ga

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, p-posta mestna.obci^ http://www.maribor.si
(01300-69/2019-49)



prejeli dne 2.7.2019 gasilski domovi ne sodijo med objekte, za katere se ne placuje
NUSZ, saj Zakon o stavbnih zemljiscih v 59. clenu doloca, katera zemljisca oziroma
objekti so oprosceni placila NUSZ, gasilski domovi pa med oprostitvami niso navedeni.

. *- 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 organa, ki pripravija odgovor:

Mojmir$ffiqek, univ. dipl. prav.

Javn tje za gosqpdarjenje
[mi wrnljiStt d.o.o.
MARIBOR V.



REPUBUKASLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

FANOVANJA

T: 01 478 74 00

F: 01 478 74 22

E: gp.moD@aov.si

www.mop.gov.si

JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJISCI
MARIBOR

tpotisk@jp-gsz-mb.si

Stevilka: 35206-60/2019/2

Datum: 02.07.2019

Zadeva: Odgovor na vprasanje
Zveza: E-mail z dne 05.06.2019

REPUBUKASLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJEIN PROSTOS

Podpisnik:Aa Rogelj

Izdajatelj: Republika Sloventja

Serijska stevWa: 9b 9d b« 87 OO00 00 00 56 7c df

Datum in fas podptsa: 12:13.02.07.2019

Re! St. dokumerta: 35206-60/2019/2

Spostovani/a,

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) je prejelo vase vprasanje, v katerem navajate
oziroma sprasujete:

1. Oprostitev za gasilske domove. 50. clen Zakona o gasilstvu navaja, da se »od gasilske
zascitne in resevalne opreme ter orodisc in gasilskih domov ne placujejo davki, razen davka
na dodano vrednost, carin, prispevkov in drugih dajatev«. Kako se to sklada s staliscem
ministrstva, da obcine ne smejo upostevati nobenih drugih oprostitev NUSZ, razen tistih, ki so
navedena v ZSZ?

2. Oprostitev za stanovanjske prostore verskih skupnosti. S strani verske skupnosti smo
prejeli razlago, ki je bila vkljucena v delovno gradivo za prenovo sistema obdavcitve
nepremicnin in med drugim navaja sledece: »Na podlagi pojasnila ministrstva, pristojnega za
NUSZ iz leta 1991 (danes je to MOP), se med stavbe za opravljanje verske dejavnosti, ki so
oproscene NUSZ, stejejo: cerkve, kapele, zupnisca, kaplanije, skofijski prostori, semenisca,
verske sole, samostani, pa tudi stanovanjski prostori v teh stavbah, razen ce se oddajajo v
najem. V praksi torej sedaj verske skupnosti placujejo NUSZ le za morebitne poslovne
nepremicnine v njihovi lasti«. Ker tega dokumenta nikjer ne najdemo, vas kot pristojno
ministrstvo prosimo posredovanje le-tega in tudi stalisce, kako se taksna razlaga sklada z
dolocili 59. clena ZSZ.

Ker Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur. I. RS, st. 71/93 s spremembami) ni v pristojnosti MOP, smo vas
dopis posredovali pristojnemu Ministrstvu za obrambo z zaprosilom, da vam poda svoj odgovor na 1.
vprasanje.

Glede nasega odgovora na vasi vprasanji uvodoma poudarjamo, da lahko poda obvezno razlago
zakona samo Drzavni zbor RS, ki zakone sprejema, medtem ko pristojno ministrstvo lahko poda samo
svoje mnenje.

Z vidika predpisov, ki so v pristojnosti MOP, gasilski domovi ne sodijo med objekte, za katere se ne
placuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljisca (v nadaljevanju: NUSZ). Zakon o stavbnih
zemljiscih (ZSZ, Ur.l. RS, st. 18/84 s spremembami) namrec v 59. clenu doloca, katera zemljisca
oziroma objekti so oprosceni placila NUSZ, gasilski domovi pa med oprostitvami niso navedeni.

ZSZ v 59. clenu tudi doloca, da se NUSZ ne placuje za zemljisca oziroma stavbe, ki jih uporabljajo
verske skupnosti za svojodejavnost. Nase mnenjeje, da sodijo v versko dejavnost samo tisti objekti, v
katerih se dejansko opravljajo verski obredi. Objekti, v katerih se izvajajo spremljajoce dejavnosti
verskih skupnosti, kot sta na primer izobrazevalna ali stanovanjska dejavnost, po nasem mnenju niso
oprosceni placila NUSZ, razen v primeru, da se nahajajo v okviru objekta, v katerem se opravljajo



verski obredi pri cemer mora biti tovrsten objekt po preteznem namenu obredna stavba, kar pomeni,
da mora biti pretezni del njegove povrsine, ugotovljen po standardu SIST ISO 9836 v povezav. z
Uredbo o razvrscanju objektov (Ur. I. RS, st. 37/18), namenjen verskim obredom.

Vzvezi zzaprosilom za posredovanje dokumenta iz leta 1991, ki naj bi natancneje dolocal oprostitve
placila NUSZ za verske objekte, pa menimo, da delovna gradiva za pripravo zakonov niso akonska
materija zlasti ne vtem primeru, kajti ZSZ, ki se se vedno uporablja vdelu, k, se nanasa na NUSZ, je
bil sprejet ze leta 1984. Kljub temu smo arhivsko sluzbo MOP zaprosili, ce morda lahko najdejo
dokument po katerem sprasujete. Ce bo iskanje uspesno, vam ga bomo posredovali.

S spostovanjem.

Pripravil:
Janez Vuk,

Sekretar
mag. Asa Rogelj

VODJA SEKTORJA ZA URBANI RAZVOJ IN
ZEMLJISKO POLITIKO


