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

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za deiovanje MS);
14. SEJAMSMOM

22. 6. 2020

POBUDA ST. 199
JELKA KOLMANIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Starejsi in invalidi, ki bivajo v stanovanjih brez dvigal, imajo nepremostljive tezave, saj se ne
morejo sami oskrbovati, brez izdatne tuje pomoci pa ne morejo niti iz svojih stanovanj, zaradi cesar
trpi njihovo zdravje in sociaino zivljenje. To vpliva tudi na daljsanje cakalnih vrst v domovih za
starejSe in na povecevanje potreb po pomoci na domu. Za drzavo in obfcine je, gledano
dolgorofcno, ceneje poskrbeti za izgradnjo dvigal v vec etainih zgradbah, kot zagotoviti financna
sredstva za oskrbo starejsih in asistenco invalidov. Podobne probleme ima prakticno vsa Slovenija.
Predlagam Mestni obcini Maribor, da da pobudo za to, da bi v novi financni perspektivi v Evropski
uniji lahko obcine s pomocjo sredstev iz evropskih skladov ob financni udelezbi lastnikov stanovanj
sanirale vec etaznezgradbe brez dvigal tako, da bi bile primerne za bivanje starej§ih, invalidov in
tibalno oviranih skupin.

irsa obrazlozitev je v prilogi.
Hvala.
Priloga: Obrazlozitev- dopis SIMOM in SUS zupanu MOM

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

029-74/2020 Datum pnprave
odgovora:

9.7.2020

Sluzba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna

Podpiramo vas predlog in na Sluzbo vlade republike Slovenije za kohezijsko politiko smo ze
podali pobudo za formalni sestanek, ki naj bi bil predvidoma v septembru. Takrat bomo
izpostavili pomembnost umeScanja vsebin na podrocju sociale oz. ranljivih skupin.

.*- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slufbe za deiovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vpra§anje/pobuda.

Odgovor vmite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

pbdpis vodje orga
rtiag. Barbara

a, ki pripravlja odgovor:
ikus Marzidovsek

Vodtasluibe

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

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS):
Zap, st. seje MS 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

22. 6. 2020

POBUDA ST. 200

MAG. BRANISLAV RAJlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Zaracunavanje splakovanja dezevnice v kanalizacijski sistem je zacelo mocno spominjati na
»radarje«, s pomocjo katerih je nekdanje vodstvo obcine skusalo na nekorekten nacin obcanom
izpuliti denar. Dezevnica s streh je vbistvu atmosferska voda, ki ji pravimo tudi kapnica. Marsikje po
Sloveniji je ta se edini vir pitne vode. Vkanalizacijskem sistemu mesta je dezevnica pomemben
faktor kot pogonski element ciscenja le tega. Velike kolicine padavin, ki se obcasno pojavijo, pa
povzrocajo zaradi premalo dimenzioniranih cevovodov in pomanjkanja zadrzevalnikov velike
tezave, pred vsem na obmocju Radvanja, za kar pa niso krivi obcani, pac pa projektanti in izvajalci
ter upravljavci teh infrastruktur. Namesto, da bi se zgradili zadrzevalniki, ki bi imeli multiplikativno
funkcijo (depo pozarnih vod, pitnih vod, vod za zaiivanje...) sezahteva od obcanov, da seodklopijo
od mestne kanalizacije in si zgradijo lastne ponikalnice. In to na lastne stroske! To je nezashsano.
Pristojni morajo vnajkrajsem moznem casu ponuditi sprejemljive resitve. Med tern pa dajem pobudo,
da MOM in Nigrad takoj ukineta davek na dez! Ce bomo brez ugovarjanja pristali na te ukrepe, se
bo nekdo vbliznji prihodnosti spomnil, da nam lahko zacne zaracunavati mogoce se zrak all sonce.

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

01003-1/2019-149 Datum priprave
odgovora

06.07.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor

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

Sektor za komunalo in pomet, kot strokovna sluzba Mestne obcine Maribor za podrocje
urejanja prometa podaja odgovor kot sledi.

Izvajalec javne sluzbe sporoca, da se v Mestni obcini Maribor ne zaracunava »splakovanje
dezevnice« Ne glede na zakonske moznosti obracunavanja skladno z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja
(Uradni list RS st. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) izvajalec javne sluzbe ni bil predlagatelj
zaracunavanja padavinske vode zato tudi ni sprejete ali oblikovane cene za padavinsko
odpadno vodo.

V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda zal ne spada in povzroca nemalo
nevsecnosti pri cemer bomo le z upostevanjem vseh predpisov lahko zagotavljali nemoten
potek odvajanja odpadne vode po sistemu javne kanalizacije. Na podlagi vedno vecjih utrjenih
javnih in zasebnih povrsin, prihaja vkanalizacijo do vedno vecje kolicine odpadne padavinske
vode ki za seboj povlece preobremenjenost kanalizacijskeqa sistema, kar ponazarja



povecano deiovanje crpalisc, razbremenilnikov. Naprosamo vas, da skladno s predstavljenimi
omejitvami spostujete navedeno zakonodajo in sicer:

1. Uredba o odvajanju in ciscenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 98/15,
76/2017) doloca v svojem 24. clenu 4. odstavka sledece »(4) Pri nacrtovanju, gradnji,
rekonstrukciji ali vzdrzevanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se predvidijo
in izvajajo ukrepi za zmanjsevanje kolicin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo«,
2. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12, 64/14 in 98/15) v 17. clenu govori: Padavinsko
odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali
posredno v vode, kadar je to tehnicno izvedljivo, razen ce to vodo uporabi kot dodatni vir vode
za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje
stranisc, pranje perila ali zaiivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo
zagotovi izvedba ukrepov iz prejsnjega clena.
3. Zakon o vodah (Uradni list RS, st. 67/02, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15) doloca v svojem 92. clenu glede varstva pred padavinskimi voda
sledece:
(1) Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred skodljivim delovanjem padavinskih voda v
ureditvenih obmocjih naselij.
(2) Varstvo pred skodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za
zmanjsevanje odtoka padavinskih voda z urbanih povrsin in ukrepe za omejevanje izlitja
komunalnih in padavinskih voda,
4. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS,
st. 47/05) doloca v 5. clenu (razprseno odvajanje padavinske vode):
(1) Za zaledne vode in padavinsko vodo, ki odteka s cestisca javnih cest, ki niso ceste iz
prvega odstavka prejsnjega clena, je treba pri nacrtovanju zagotoviti razprseno odvajanje
padavinske vode, ce jetotehnicno izvedljivo obupostevanju ekonomsko upravicenih stroskov.
(2) Razprseno odvajanje zalednih voda ter padavinske vode s cestisca javnih cest ima
prednost pred odvajanjem vjavno kanalizacijo tudi na obmocjih poselitve, ki so opremljena z
javno kanalizacijo.
(3) Odvajanje padavinske vode, ki nastaja na obmocju javnih cest, v vode preko locenega
sistema kanalizacije za padavinsko vodo ima prednost pred odvajanjem v javno kanalizacijo.
Nadalje vas obvescamo, da ne smemo spregledati se ukrepe, ki jih doloca 87. clen
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, st. 87/02 in 91/13) glede uporabe meteornih voda,
kjer se uporablja dolocba, ki govori o meteorni vodi in sicer:
Odtekanje meteornih padavin "Lastnik nepremicnine mora storiti vse potrebno, da
meteorne padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na tujo
nepremicnino".
GJI - gospodarska javna infrastruktura in s tern javna kanalizacija je nedvomno tuja
nepremicnina, ki jev lasti Mestne Obcine Maribor, zato je pravilno, dase padavinske vode ne
stekajo v sistem javne kanalizacije.

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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravila:
Bostjan STUHEC
Dejan TACER vodje organa.kj^pravlja odgovor:

SKF^BAR^tidja UKPP po pooblastilu
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS):
Zap. st. seje MS 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 201

Svetnik-ca: MATIC MATJASlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Moja danasnja pobuda se veze na tematiko, ki smo jo sicer obravnavali na prejsnji seji - posodobitev
oziroma modernizacija javnega omrezja razsvetljave. Dajem pobudo, da se ob rekonstrukciji
oziroma zamenjavi razsvetljave ter izvedbi novega omrezja, razmisli o hkratni gradnji oziroma
razsiritvi ter posodobitvi opticnega omrezja. Taksna praksa - hkratna gradnja opticnega omrezja in
omrezja razsvetljave, je veliko bolj racionalna in smiselna kot naknadno grajenje omrezij, hkrati pa
je taksno opticno omrezje v lasti Mestne obcine Maribor dobra investicija v prihodnost, ko bodo
operaterji izrazali interes po najemu oz. zakupu taksnega omrezja.
Moja pobuda je, da se v okviru javno-zasebnega partnerstva posodobitve omrezja
razsvetljave, pripravi analiza oziroma nacrt, hkratne posodobitve ter razsiritve opticnega
omrezja.

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

1003-1/2019

UKPP

Datum priprave
odgovora:

8.7.2020

Zahvaljujemo se za vaso Pobudo in vam sporocamo, da v MU MOM izvajamo projekt »obnova
obstojece JR«, ki ne vsebuje investicijskih vlaganj v siritev omrezja JR. Obnovo obstojece JR
izvajamo po zakonu o Javno-zasebnem partnerstvu«, kar je bilo sprejeto na Mestnem svetu
MOM s potrditvijo Sklepa na 10. dopisni seji, ki je potekala od 31.3. - 6.4.2020 in Odlokom o
ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za izvedbo projekta posodobitve omrezja JR in
zagotavljanja osvetlitve javnih povrsin-cest na obmocju MOM, ki ga je sprejel Mestni svet MOM
na 5. izredni seji 14. maja 2020. Ta dva dokumenta sta bila pravna podlaga za izvedbo
razpisa, kjer bomo izbrali izvajalca obnove JR pozakonu o JZP. Ker je vsebina razpisa
posodobitev obstojece JR, ki ne vkljucuje investicije v siritev omrezja JR zal ne moremo
izvajati del, ki niso povezana z »posodobitvijo omrezja JR in zagotavljanjem osvetlitve cest na
obmocju MOM«. Eventuelni dodatni stroski, ki bi v primeru izgradnje opticnega omrezja nastali
niso upraviceni stroski projekta in bi jih morali pokriti iz proracuna MOM, kar pa v proracunu ni
predvideno in je zato neizvedljivo. Prav tako bi polaganje opticnega omrezja zahtevalo
ustrezno dokumentacijo, vsaj na nivoju PZI, ki pa je nismo v pripravi projekta nikjer predvideli,
saj izvajamo obnovo obstojece JR na obstojecih kandelabrih in polaganje novih kabeljskih
vodov ni zajeto v projektu obnove.
Bomo pa Pobudo, ki ste jo podali upostevali pri investicijah v omrezje JR, ko ga bomo gradili
na obmocjih kjer ga se ni.



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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: Vili Eisenhut, Sekretar

is vodje organa, ki pripravlja odgovor:

fc&rftzd Skrabar, \.d. Vo^lja Urada
^<p
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VPRASANJE OZIROMA POBUDASVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS):
Zap, st. seje MS 14. SEJAMSMOM
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca

22. 6. 2020

POUBDA ST. 202

MATEJ ZMAVC

Vsebina vprasanja/pobude:

Dajem svetnisko pobudo za razpravo in sprejetje Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obcine
Maribor v najkrajsem moznem casu.

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

<\ pripravlja odgovor):
01003-1/2019-150 Datum priprave

odgovora:
17.7.2020

Urad za

prostora
komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje

Spostovani,
obcinski prostorski nacrt Mestne obcine Maribor (OPN MOM), ki je v pripravi ze vec let, je
trenutno fazi zakljucevanjadopolnjenega osnutka (odlok o OPN, graficni del prostorskega akta).
Vzporedno se zakljucuje tudi priprava strokovnih podlag, kot so karte poplavne nevarnosti in
karte razredov poplavne nevarnosti in dolocitev obmocij s povecanim varstvom pred hrupom.
Prav tako se zakljucujejo usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede spremembe osnovne
namenske rabe. Terminsko naj bi zakljucili z navedenimi aktivnostmi do srede septembra. Na
osnovi navedenih gradiv bo nato pripravljenose okoljsko porocilo, ki bo sestavni del razgrnjenih
gradiv. Namen je, da bi mestni svetniki dopolnjeni osnutek OPN obravnavali v prvi obravnavi do
konca leta 2020, sprejemali pa v prvi polovici prihodnjega.

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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mag. Lidija KODRlC VUK

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Mag. Lidija KODRlC VUK
Vodja sektorja
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS)
Zap, st. seje MS I 14. SEJA MS MOM
Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

POBUDA ST. 204

LJUBICA JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Tik ob kriziscu Roznodolske ulice in Zvezne ulice v Radvanju je avtobusno postajalisce na voziscu
in ne malokrat se zgodi, da vozniki osebnih vozil kljub kriziscu obvozijo avtobus na postajaliscu in
ker ni talnih oznacb (prehoda za pesce) dajem pobudo v imenu krajanov, da se v kriziscu v
najkrajsem moznem casu naredijo talne oznacbe - prehod za pesce. Kajti na tern postajaliscu
izstopajo iz avtobusa predvsem starejsi ljudje in soloobvezni otroci.

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

ki pripravlja odgovor):
01003-1/2019-148 Datum priprave

odgovora:
2.7.2020

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Na navedeni lokaciji je hitrost omejena na 30 km/h. Prehod za pesce bi lahko izrisali
samo pod dolocenimi pogoji, ki pa jih zal trenutno ne moremozagotoviti. Vsak prehod
za pesce, ki se umesti v prostor je potrebno, da ima na obeh straneh nivojskodvignjeno
ploscad oz. stojno mesto za pesca, ki pescavodi do povrsine za pesce ( plocnika ).
Potrebno je vsak novo umesceni prehod tudi ustrezno osvetliti.
V prihodnjem letu na navedenem obmocju nacrtujemo uvedbo t.i. Cone 30 nacelotnem
obmocju med Pohorsko ulico in Zvezno ulico ter Lackovo cesto in bomo navedeni
prehod za pesce vkljucili v ta projekt.

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

Odgovor pftpravil-a:
Denis K0CBEK

odpis vodje organ^kfpngravlja odgovor:
Gorazd SK^AB>

•ada za kop^^p^ promet in prostor
oblastilu
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS)
Zap, st. seje MS 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

POBUDA ST. 204

LJUBICA JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Spostovani gospod zupan!
Na osnovi sklepa 9. redne seje Sveta MC Radvanje, z dne 18. 6. 2020, ki se glasi
»Skladno s 45. clenom Zakona o lokalni samoupravi in 79. clenom Statuta MOM daje Svet MC
Radvanje zupanu pobudo, da sklice zbor krajanov na katerem bomo obravnavali pereco
problematiko kraja«,
vam dajem pobudo, da kot zupan Mestne obcine Maribor in edini neposredno izvoljeni obcinski
funkcionar sklicete v drugi polovici meseca septembra 2020 zbor krajanov Radvanja.
Obrazlozitev pobude
Na 9. seji Sveta MC Radvanje, dne 18. 6. 2020 smo med drugim govorili tudi o vasi neodzivnosti na
maile in pisma, ki vam jih posiljamo iz Radvanja.
Dne 21. 1. 2019 smo vam poslali prvi mail zaradi ekoloske katastrofe, ko je v Radvanjski potok prislo
do izlitja fekalnih vod. Do te katastrofe je prislo, ob hudem nalivu, zaradi pod dimenzioniranosti
kanalizacijskega sistema in okvare na njem.
Cez dobre tri tedne, 13. 2. 2019, je sledil drugi mail v katerem smo vam poslali sklep iz prve redne
seje Sveta MC Radvanje. V njem smo vas prosili, da rezervirate zemljisce pod hotelom Habakuk,
parcelni stevilki 1042/3 in 1042/4, obe k.o. 677 Zg. Radvanje za izgradnjo Doma krajanov Radvanja.
Ker na navedena maila z vase strani ni bilo odgovora, smo 17. 5. 2019 v vlozisce obcine predali
pismo naslovljeno na vas. V njem smo vas spomnili na vsebino obeh zgoraj navedenih mailov in na
pricakovanje krajanov, da se odzovete in nas povabite na pogovoro problemih mestne cetrti in njenih
stanovalcev.

Dne 27. 11. 2019 smo vas v pismu, ki je bilo predano v vlozisce obcine, seznanili s sestankom
krajanov Radvanja, blizu 200 nas je bilo, ki je bil v gasilskem domu PGD Radvanje. Do sestanka je
prislo zaradi morebitnega zaprtja poste na pohorski ulici neprimernega obvestila, groznje, Nigrada v
zvezi s padavinskimi vodami.. Na sestanku krajanov so bili sprejeti sklepi, potrjeni tudi na izredni seji
Sveta MC Radvanje, med drugimi tudi zgoraj navedena pobuda.
Ker nam do 18. 6. 2020, ko smo imeli 9. redno sejo Sveta MC Radvanje, na naso pobudo niste
odgovorili, smo se na Svetu odlocili, da bomo, v kolikor nam tudi tokrat ne boste prisluhnili, pristopili
k zbiranju podpisov krajanov MC Radvanje z zahtevo, da sklicete zbor krajanov.

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

01003-1/2019-151 Datum priprave
odgovora:

17.08.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor



Sektor za komunalo in pomet, kot strokovna sluzba Mestne obcine Maribor za podrocje
kanalizacije podaja odgovor kot sledi.

Glede same problematike meteornih vod(ki se stekajo v mesani kanalizacijski sistem in ga
posledicno obremenjujejo)vas obvescamo, da je v izdelavi projektna dokumentacija (IZP). Sledi
narocilo in izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije (glavni ukrep je izgradnja
zadrzevalnega bazen kapacitete cca 300m3). Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za
zadrzevalnik bomo pristopili k izgradnji zadrzevalnika in izvedbi drugih ukrepov za preprecevanje
nekontroliranih iztekov onesnazenih voda v povrsinske odvodnike .

Sektor za urejanje prostora na del vprasanje, ki se nanasa na rezervacijo zemljisca v k.o. Zgornje
Radvanje odgovarja:

Mestna obcina Maribor, Sektor za urejanje prostora, v letu 2020 izvaja naloge, vezane na
pripravo novega OPPN za obmocje pod Pohorjem, v sklop katerega sta vkljuceni tudi parceli
1042/3 in 1042/4, obe k.o. Zgornje Radvanje. Izdelujejo se strokovne podlage oz. izhodisca za
pripravo novega OPPN. Pobuda za umestitev doma krajanov Radvanje je bila izdelovalcem
posredovana ter pri pripravi predloga izhodisc tudi upostevana. Trenutno so izhodisca za
pripravo OPPN se predmet notranjega usklajevanja in bodo po interni potrditvi predstavljena
mestni cetrti z namenom potrditve oz. podaje pripomb

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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravila:
\

Bostjan Stuhec, strokovni sodelavec UKPP

mag. Lidija Kodric Vuk ^
vodja sektorja p^i J—O

\J i odje organa/ki pripravlja odgovor:
i, univ.dipjfekon.,dipl.inz.prom.
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Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap. §t. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za deiovanje MS):
14. SEJAMSMOM

22. 6. 2020

POBUDA ST. 205

LJUBICA JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Spostovani gospod zupan!
Na osnovi sklepa 9. redne sejeSveta MC Radvanje, z dne 18. 6. 2020, ki se glasi
»Skladno s 45. clenom Zakona o lokalni samoupravi in 79. clenom Statuta MOM daje Svet MC
Radvanje zupanu pobudo, da sklice zbor krajanov na katerem bomo obravnavali pereco
problematiko kraja«,
vam dajem pobudo, da kot zupan Mestne obcine Maribor in edini neposredno izvoljeni obcinski
funkcionar sklicete vdrugi polovici meseca septembra 2020 zbor krajanov Radvanja.
Obrazlozitev pobude .
Na 9. seji Sveta MC Radvanje, dne 18. 6. 2020 smo med drugim govonli tudi ovasi neodzivnosti
na maile in pisma, ki vam jih posiljamo iz Radvanja. . .
Dne 21 1 2019 smo vam poslali prvi mail zaradi ekoloske katastrofe, ko je v Radvanjski potok
prislo do izlitja fekalnih vod. Do te katastrofe je prislo, ob hudem nalivu, zaradi pod
dimenzioniranosti kanalizacijskega sistema in okvare na njem.
Cez dobre tri tedne, 13. 2. 2019, jesledil drugi mail v katerem smo vam poslali sklep iz prve redne
seie Sveta MC Radvanje. Vnjem smo vas prosili, da rezervirate zemljisce pod hotelom Habakuk,
parcelni stevilki 1042/3 in 1042/4, obe k.o. 677 Zg. Radvanje za izgradnjo Doma krajanov

KefnaTavedena maila zvase strani ni bilo odgovora, smo 17. 5. 2019 vvlozisce obcine predali
pismo naslovljeno na vas. Vnjem smo vas spomnili na vsebino obeh zgoraj navedenih mailov in
na pricakovanje krajanov, da se odzovete in nas povabite na pogovor oproblemih mestne cetrti in
njenih stanovalcev. L„. ... ftAilxanUAm
Dne 27 11 2019 smo vas v pismu, ki je bilo predano v vlozisce obcine, seznanili s sestankom
krajanov Radvanja, blizu 200 nas je bilo, ki je bil vgasilskem domu PGD Radvanje. Do sestanka je
priSlo zaradi morebitnega zaprtja poste na pohorski ulici neprimernega obvest.la, groznje, Nigrada
vzvezi s padavinskimi vodami.. Na sestanku krajanov so bill sprejeti sklepi, potrjeni tudi na izredni
seii Sveta MC Radvanje, med drugimi tudi zgoraj navedena pobuda.
Ker nam do 18 6 2020, ko smo imeli 9. redno sejo Sveta MC Radvanje, na naso pobudo niste
odgovorili smo se na Svetu odlocili, da bomo, v kolikor nam tudi tokrat ne boste pnsluhnili,
pristopili kzbiranju podpisov krajanov MC Radvanje zzahtevo, da sklicete zbor krajanov.



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

01003-16/2019 Datum priprave
odgovora:

16.07.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

KABINET ZUPANA

Spo§tovana!

Glede na vase navedbe v pobudi, da rezerviramo zemljisce pod hotelom Habakuk, na parcelni
steviiki 1042/3 in 1042/4, obe k.o. 677 Zg. Radvanje za izgradnjo Doma krajanov Radvanja sta
bila opravljena dva sestanka in sicer 10.3.2020 ob 10.30 uri in 20.8.2019 ob 13. uri. Z
navedenim predlogom so bili seznanjeni s strani predsednika MC Radvanje g. Kotnika in
podpredsednika g. Puksica vsi trije podzupani, G. Reichenberg, G. Medved in ga. Kujundzic
Lukafiek ter strokovne sluzbe ga. Kodric Vuk in g. Kancler.
Dogovor je bil, da bomo proucili to in druge moznosti v Radvanju, da bi krajani dobili svoj dom.
Prostorske (zemljiSke) moznosti so za to zagotovljene.

V gasilskem domu PGD Radvanje se je srecanja udelezila 14.11.2019 podzupanja ga.
Kujundzic Lukackova. Do tega sestanka s krajani je prislo zaradi predloga Poste, da bi zaprla
poslovalnico v Radvanju in pisma Nigrada v zvezi z padavinskimi vodami.
2upan je podal Posti Slovenije pismen odgovor, da z zaprtjem poslovalnice poste v Radvanju
ne soglasa. Na Posti Slovenije smo opravili se dva sestanka in rezultat je, da je danes posta
odprta in deluje kot doslej.

Na temo padavinskih vod in pisma Nigrada, ki so ga prejeli krajani Radvanja je takoj pristopil k
resevanju problematike g. podzupan Medved z izgradnjo zbiralnika na tern podrocju.

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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: K2

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga:
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
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Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS):
Zap. st. seje MS 14. SEJA MS MOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 206

Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprasanja/pobude:

2upan naj cimprej sklice izredno sejo MS MOM, na kateri bo mestni svet sprejel ukrepe, ki bodo
obcanov in gospodarstvu v MOM blazili posledice ob morebitnem drugem valu Covid-19.
Danes je svetovna zdravstvena organizacija pozvala svet, da se pandemija stopnjuje. Vlada
Republike Slovenije je sprejela ze precej scenarijev, kaj v primeru izbruha pandemije. V Mariboru se
do tega zaenkrat se nismo zaceli resno obnasati, zato dajem pobudo, da zupan cimprej sklice
izredno sejo mestnega sveta MOM, kjer bomo najprej seveda obravnavali, nato pa tudi sprejeli
ukrepe v prvi vrsti za lajsanje posledic, ze tako imenovane pandemije st. 1, kaj sele st. 2, pa ne samo
za obcane, ampak tudi za gospodarstvo. Jaz si namrec vec ne zelim, da bom dobil nek SMS, da je
prepovedana dejavnost lokalov, trgovskih trgovin, torej vseh poslovnih objekt, tako rekoc cez noc
nepripravljen. Ne zelim si, da nas ta pandemije spet zajame v primeru novega vala, ki je, lahko
recem, ze jutri pred vrati, ampak zelim, da imamo tu tocno dolocene smernice in tocno dolocene
cilje, kako bomo ukrepali, tudi clani mestnega sveta, kaj sele obcani in pa seveda gospodarstvo.
Menim, da bi ta seja morala biti najkasneje v treh tednih. Hvala lepa.

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

<i pripravlja odgovor):
01003-16/2019

Kabinet zupana

Datum priprave
odgovora:

16.07.2020

Mestna obcina Maribor budno spremlja informacije na podrocju sirjenja bolezni Covid19.
Sledimo priporocilom NIJZ in prilagajamo postopke ukrepom, ki jih sprejema in izvaja drzava.
V kolikor se bodo razmere zaostrile, bo Mestna obcina Maribor primerno ukrepala in seveda
vkljucila v sodelovanje clane mestnega sveta.
Pozdravljamo visoko stopnjo odzivnosti clanov mestnega sveta, ki so v casu Covid19 sprejeli
vrsto ukrepov, ki bodo blazilci pri morebitnem naslednjem nastopu omejevalnih ukrepov. V
mislih imamo proracunski sklad, ki bo namenjen pomoci potrebnim gospodarskim subjektom in
obcanom. Prav tako je eden od moznih ukrepov vnovicna oprostitev placila najemnin za
vrtove gostinskih lokalov, v kolikor bodo morali ti ostati zaprti. Poziv prostovoljcem bo spet
aktiviran, saj se je ta oblika pomoci izredno izkazala pri razdeljevanju toplih obrokov in
paketov pomoci sociaino sibkim druzinam.
V Mestni obcini Maribor bo ponovno aktivirana Koordinaciiska skupina za izvajanje aktivnosti in
Humanitarna komisiia za pomoc zbolelim za Covid19 in sociaino sibkim obcanom.



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

Odgovorvrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga:
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Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS):
Zap. st. seje MS 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 207

Svetnik-ca: ZDENKA KRIZANIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Rezultati Raziskave o slovenskih kulturno-kreativnih delavkah in delavcih v casu covida-19 (v produkciji
Kreativnega centra Poligon in Centra za kreativnost) kazejo, da so ustvarjalci oz. delavci v kulturno-
kreativnem sektorju ze pred krizo ziveli skromno, vecina iz rok v usta. "Dvomesecna zamrznitev kulturnega
dogajanja, ki pa se kljub koncu epidemije (in z njim ukinitev pomoci) se ne sme vzpostaviti na obicajno raven
delovanja, zato pomeni izjemno groznjo. Marsikdo se je ze znasel, steviini pa se se bodo to poletje znasli v
hudi socialni stiski. Preventivno deiovanje je cenejse kot kurativa. Zato je izjemno pomembno, da se poskusa
narediti vse, da se delovna mesta v kulturno-kreativnem sektorju obdrzijo, namesto da bodo steviini
ustvarjalci zaradi prepocasnega ukrepanja nato za znatno vec denarja rehabilitirani kot brezposelni."
(https://www.vecer.com/kulturno-kreativni-sektor-tovarna-z-visoko-dodano-vrednostio-ali-socialna-
bomba-10182843)

V Listi kolesarjev in pescev dajemo pobudo, da Mestna obcina Maribor zasciti svoje lokalne ustvarjalce in
umetnike, predvsem samozaposlene v kulturi, ki spadajo med najbolj ranljive skupine, ki jih je prizadela kriza.
Predlagamo vec nacinov zascite in podpore:

Mestna obcina Maribor naj se pred poletnimi pocitnicami objavi javni poziv za stipendije lokalnim

umetnikom, tistim z delnim ali polnim statusom samozaposlenega v kulturi, tako kot je na zadnji redni
seji sklenil ze Odbor za kulturo Mestnega sveta Mestne obcine Maribor. Financna sredstva naj, kot je
predlagala clanica Odbora Ljuba Jancic, vzame iz neporabljenih sejnin Mestnega sveta (marec, april)
in pa tudi iz morebitnih neporabljenih sredstev za kulturne programe.

Mestna obcina Maribor naj aktivno spodbuja svoje javne zavode, da v svoje programe, kot so npr.
festivale, v letosnjem letu se bolj vkljucijo lokalne umetnike in ustvarjalce.

Mestna obcina Maribor naj aktivno med svojimi javnimi podjetji promovira, da se v letosnjem letu za

namene morebitnih poslovnih daril odlocijo za odkup umetniskih del mariborskih umetnikov.

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

029-26/2020-17 Datum priprave
odgovora:

13.7.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za kulturo in mladino

Mestni svetnici Zdenki Krizanic (in tudi Odboru za kulturo) se Urad za kulturo in mladino
zahvaljuje za pobudo o pripravi izredne pomoci ob izgubi prihodkov zaradi ukrepov COVID-19
za najbolj prizadete kulturne ustvarjalce v mestu.



Urad je posredoval vsem javnim zavodom na podrocju kulture v MOM priporocilo, da v okviru
svojih moznosti vkljucujejo med izvajalce svojih programov mariborske ustvarjalce, ki so zaradi
protiepidemioloskih ukrepov ostali brez prihodkov.
Urad je posredoval tudi priporocilo javnim podjetjem v lasti MOM, da v okviru svojih nabav
poslovnih daril, nacrtovanja promocij ipd. v cim vecji meri vkljucujejo ponudbe mariborskih
ustvarjalcev, ki so se jim je zaradi ukrepov COVID-19 bistveno zmanjsali prihodki.

Pobudo o izvedbi posebnega poziva za obliko stipendij mariborskim umetnikom, prizadetim
zaradi odpovedi in zmanjsanja kulturne produkcije ob protiepidemijskih ukrepih, kotjo je
oblikoval Odbor za kulturo, skusamo uresniciti in iscemo najprimernejso resitev - pripravljamo
poseben javni poziv v okviru dolocb Zakona o uresnicevanju javnega interesa za kulturo,
obenem pa proucujemo interventno zakonodajo glede izvedbenih moznosti v okvirih ie-te.
Izvedba tovrstnega posebnega razpisa pred poletnimi dopusti in pocitnicami ni mozna, saj
trenutno se ni zagotovljenih virov za razpisna sredstva. 0 morebitnih neporabljenih
programskih sredstvih javnih zavodov in neodvisnih kulturnih producentov zaradi neizvedenih
kulturnih programov oz. projektov, bo mozno strniti ugotovitve sele v zadnjih mesecih leta. Na
podlagi dosedanjih podatkov namrec ugotavljamo, da se zaradi prostorskih omejitev ob
zahtevani distanci bistveno zmanjsuje stevilo publike, s tern pa tudi lastni prihodki producentov,
oz. se obratno bistveno povecujejo programski stroski ob vec ponovitvah za isti obseg publike.
Ker se stanje in ukrepi sprotno spreminjajo, je za zdaj nemogoce tocneje napovedati
spremembe v financnih potrebah in moznostih nosilcev javnih kulturnih programov. V koliksni
meri bo mozno uporabiti predlagana neporabljena sredstva za sejnine mestnega sveta,
oziroma zagotoviti druga sredstva iz proracuna MOM, pa zdaj potekajo dogovori. Odlocitev o
izvedbi poziva bo v vsakem primeru odvisna od moznosti zagotovitve razpisnih sredstev.

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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:

i
Priloga:

-Ppdpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Daniel SAJKO

m K
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNJCE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VpraSanje/pobuda (izpolni sluiba za deiovanje MS)
Zap, st. sejelvTS^ "14TSEJA MS MOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

POBUDA ST. 208Zap, st. vprasanja/pobude
IGOR JURlSlCSvetnik-ca:

Vsebina vprasanja/pobude:

S spremembo nacionalne zakonodaje se lahko omogoca dodatna sredstva za dele ali celotno obcino
Maribor.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, st. 20/11, 57/12 in 46/16)
doloca obmejna problemska obmocja, ki so upravifcena do dodatnih ukrepov za obmejna problemska
obmocja.
Kot obmocje se definira (24. 6len): a) obcina, kjer vec kot 50% prebivalcev zivi v 10km obmejnem
pasu; b) imajo primanjkljaj delovnih mest; c) imajo podpovprecno gostoto poselitve.
V primeru MOM bi oddaljenost 10km od drzavne meje SI-AT nekje v mestnem parku. Povprecna
gostota prebivalstva je v SLO 103,4 oseb/km2 in v MOM 760. MOM pa je tudi glavni generator
zaposlitev v podravski regiji. Obcina tako ne izpolnjuje nobenega izmed treh kriterijev.
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V primeru sprejetja predlagane pobude bi slededa naselja lahko postala del problemskega obmocja:



mm&*

Naselje Prebivalstvo

SKUPAJ
Gostota naseljenosti

Gaj nad Mariborom 217 30,3
Rospoh - del 795 102,9
Srednje 183 43,6
Sober 229 19,0
Zgornji Slemen - del 88 14,0
Skupno 5 naselji 1.512 prebivalcev

.... I
MS MOM daje pobudo Zupanu MOM, da v sodelovanju z odgovornim drzavnim organom za
regionalnim razvoj (v 6asu podaje predloga je to Direktorat za regionalni razvoj, ki deluje v
okviru Ministrstva za gospodarski razvoj intehnologijo) pripravi predlog spremembe Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Predlagane-so-spr-eroen^4.-o^ se-dodajo-stedeci de« besedrta
(oznaceni z rdeco):
(1) Obmejna problemska obmofja obsegajo obmejne obcme, in obcine, ki neposredno
mejijo na obmejne obcine. Obmejne obcine po tern zakonu so obcme, v katerih vec
kakor 50odstotkov prebivalcev zivi v10-kiiometrskem obmejnem pasu,

, in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovpre£no
gostoto poselitve. Pri obcinah, ki neposredno mejijo na obmejne obcine, sekot merilo za vkljucitev vobmejna
problemska obmocja uposteva vec kot 45 minutna povprecna dostopnost do najbliijega prikljufka avtoceste
ali hitre ceste ali visok delez povrsine vkijucene vobmocje Nature 2000. Med obmejna problemska obmocja
seuvrscajo tudi obcine, ki imajo koeficient razvitosti oofln po zakonu, ki ureja financiranje obcin, manjsi od
0,90, ce mejijo na obmejne obcine aii obcine, ki neposredno mejijo na obmejne obcine. Vlada z uredbo
natancneje doloci merila za dolocitev obmejnih problemskih obmocij in seznam obcm, ki izpolnjujejo ta
merila.

Odgovor (izpolni organ,
St zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

ti pripravlja odgovor):
029-74/2020 Datum priprave

odgovora:
4.9.2020

Organ, ki je pripravi!
odgovor:

Sluzba za razvojne projekte in investicije

Dne 3.7. je MRA pobudo svetnika Igorja Jurisica postal mag. Robertu Drobnicu, ki je na
MGRT odgovoren za morebitno spreminjanje nacionalne zakonodaje iz podrocja
regionalnega razvoja. Po telefonskem razgovoru je bilo MRA sporodeno, da v kolikor bo
ministrstvo pristopilo k spreminjanju Zakona o spodbujanje skladnega regionalnega
razvoja, bodo MRA v zvezi s podano pobudo pravocasno kontaktirali. Pisnega odgovora
na posredovano pobudo nismo prejeli do seje Mestnega sveta, zato bomo ponovno
poslali poziv.

.*- Elektronsko po§to z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete izSluzbe zadeiovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovorvrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Uros Rozman

Mariborska razvojna agencija
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

mag. Barbara Mikus Marzidovsek
Vodja sluzbe

po pooblastilu feobald Pajnik
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seje MS
Datum seje MSu/qiuiii gwjg iwiw

Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za deiovanje MS):
14. SEJAMSMOM

22. 6. 2020

POBUDA ST. 209

PRIMOZ JUHART

Vsebina vprasanja/pobude:

Zupanu, Arsenovicu, dajem pobudo, da na naslednjo sejo MS MOM uvrsti tocko z nazivom:
»Program za Maribor«. Tocka naj zajema vse potrebe, ki jih ima Mestna obcina Maribor in je
osnova za zagotovitev sredstev, ki jih MOM pricakuje odVlade Republike Slovenije.
V mestnem svetu smo pred desetimi leti sprejeli podoben paket sklepov, takrat je bil zupan, g.
Franc Kangler, Vlado RS pa je vodil takrat g. Borut Pahor, v casu ene druge krize. S tern smo mu
dali pooblastila, da se na nek nacin z Vlado RS kredibilno pogaja oziroma pogovarja o potrebah
Maribora. Na nek nacin en moj komentar pisma, ki ga je zupan Arsenovic poslal na Vlado RS, in
se je zacelo nekje kot odziv na nekaj. Ce mi ne bomo delovali proaktivno, se bomo non stop
odzivali. In bomo vedno en korak zadaj. Mi moramo pobrati vse potrebe, ki jih imamo v Mestni
obcini Maribor, s strani univerz in s strani prebivalstva, z vsega, jih dati na eno mizo, jih podpreti s
sklepi, dati zupanu ustrezna pooblastila in to je to. Vnasi svetniski skupini smo v bistvu ze pred
dvema, tremi meseci vtej smeri poslali dopis g. Arsenovicu, vtakrat t.i. zdravstveni pandemiji. Zdaj
se po nasem mnenju blizamo ekonomski, ce nismo v njo ze zakorakali. Najkasneje v zacetku
naslednjega leta bomo pa v sociaini pandemiji, za katero jaz osebno mislim, da bo Maribor
prizadela dosti bolj kot vsa ostala slovenska mesta. Mislim, da se mi zdi ta pobuda vec kot nujna,
tudi ce poslusamo podjetnike, ce poslusamo socialne strukture itn., gredo v to smer.

Odgovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor)
£* l^wrt«™onM I ninn^.iR/9niQSt. zadeve na organu
pristojnem za odgovor

01003-16/2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Kabinet zupana

Datum priprave
odgovora:

23. 7. 2020

Spostovani.

Na MO Maribor tekom celotnega soocanja s situacijo Covid aktivno komuniciramo z vlado RS.
Odigrali smo pomembno vlogo pri pripravi interventnih investicij in pridobili sofinanciranja za
ZD Tezno, Zahodno obvoznico, Center Rotovz, tudi projekt Univerze v Mariboru, s katero
intenzivno in dobro sodelujemo. Smo aktivni pri pisanju programa za novo kohezijsko politiko,
pricakujemo sredstva - »ostanke« iz mehanizma DRR, na naso pobudo je bil sprejet sklep o
dodatnem financiranju za aglomeracije in gradnje na Pobrezju. Ministru SVRK in pnstojni
drzavni sekretarki smo poslali vabilo v Maribor, da uskladimo potrebe in vsebine za Maribor,
tudi sicer smo v stalnem in efektivnem stiku z ministrstvom.



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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a: KZ

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

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

Vprasanje/pobuda (izpo ni sluzba za deiovanje MS):
Zap. st. seje MS 14. SEJA MS MOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 210

Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprasanja/pobude:

Prejel sem informacijo, da Mestna obcina Maribor (MOM) preko razpisa se vedno ni razdelila
predvidenih sredstev za veteranske organizacije.
Dajem pobudo, da MOM veteranske organizacije obvesti o razlogih za zamudo pri dodeljevanju
sredstev ter predvideno razdelitev sredstev izvede v cim krajsem casu, da bodo lahko navedene
organizacije svoje aktivnosti izvajale nemoteno naprej.

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

029-26/2020-16 Datum priprave
odgovora:

14. 07. 2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za kulturo in mladino

Urad za kulturo in mladino naj bi podrocje veteranskih organizacij od dosedanjega nosilca
naloge prevzel v mesecu marcu 2020, vendar je le nekaj dni pred predvidenim prevzemom
nastopila epidemija in protiepidemioloski ukrepi, zaradi cesar seje predaja dokumentacije
zamaknila v mesec junij. V mesecu juniju smo opravili razgovore z nekaterimi predstavniki
veteranskih organizacij, pregledali smo lanskoletna porocila o delu organizacij, pripravili smo
sklep o imenovanju komisije, ki je v teh dneh v podpisovanju, ter pripravili razpisno
dokumentacijo. Razpis bomo objavili na spletni strani MOM takoj, ko bo podpisan sklep o
pricetku postopka. Glede na lansko izvedbo razpisa MOM za sofinanciranje veteranskih
organizacij, ki je bil objavljen 28.5.2019, in glede na zgoraj povedano sledi, da kljub zamikom
postopkov zaradi ukrepov COVID-19 se ne moremo govoriti o vecji zamudi. Ocenjujemo, da je
Urad za kulturo in mladino hitro in ucinkovito pristopil k izvedbi naloge, saj gre za podrocje
dela, s katerim se urad doslej ni sreceval.

Ker gre za odprt javni razpis, je nujno ravnati tako, da se ohranja enakopraven polozaj in
nediskriminatorna obravnava potencialnih prijaviteljev tudi v primeru neposrednih individualnih
opozarjanj na razpis; ta bodo lahko opravljena samo, ce bo mozno zagotoviti obvescanje vseh
veteranskih organizacij v MOM.

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

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.



Odgovor pripravil-a:
Nina KIRBIS, visja svetovalka

I (/hW It
Priloga:

aT*T PodPjs vodJe organa, ki pripravlja odgovor:
^An* o • I Daniel SAJKO

%a;?or
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS):
Zap. st. seje MS 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 211

Svetnik-ca: TJASA GOJKOVlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Na Mestni obcini Maribor se zakljucuje projektiranje prenove Gregorciceve ulice. Projekt vkljucuje
tudi odsek Tyrseve ulice do krizisca s Krekovo ulico ter zavoj od mariborskega gradu do Razlagove
ulice.

Po prenovi se bo na obmocju obdelave opazno zmanjsalo stevilo parkirnih mest. To pomeni, da
slednjih ne bo dovolj niti za imetnike dovolilnic, kaj sele za zunanje iskalce. Da bi kar se da zmanjsali
konflikte med razlicnimi uporabniki, na tern obmocju predlagamo uvedbo »time sharinga« oziroma
casovne razmejitve uporabe. Parkirna mesta na prenovljenih ulicah naj bodo torej v
dopoldanskem casu, ko so stanovaici v sluzbi (oziroma po opravkih), odprta za vse kategorije
uporabnikov. Ko se stanovaici popoldne vrnejo domov, pa naj se parkiranje omogoci
izkljucno imetnikom dovolilnic. Predlaganemu rezimu parkiranja naj sledi tudi prometna
ureditev, ki se izvede na nacin, da obmocje dobi enotno vstopno tocko s potopnim valjem, s
katerim se casovno uravnava dostop na obmocje. Predlagamo, da se vstopna tocka s potopnim
valjem izvede na kriziscu Gregorciceve in Trubarjeve ulice, tako da se hkrati uvede enosmerni
promet po Tyrsevi ulici v smeri proti parku. Ce bi se odlocili za enosmerni promet po Tyrsevi ulici v
smeri proti Centru, se kot mozna lokacija za vstop kaze na Tyrsevi ulici pri kriziscu s Krekovo. Vtem
primeru bi morali spremeniti tudi smer voznje na odseku Gregorciceve ulice od Tyrseve proti
Trubarjevi.
Hkrati naj se v okviru celostne prenove Gregorciceve ulice, projektira in izvede dvosmerni
promet od Razlagove ulice do garaze pod Maistrovimi dvori ter doloci lokacija obracalisca
cim blizje garazi. V omenjen garazi se namrec nahaja vec kot 300 parkirnih mest, do katerih morajo
uporabniki vsakic prevoziti krozno pot po Krekovi, Tyrsevi in Gregorcicevi ulici. Ko bo na Tyrsevi
uveden enosmerni promet, se bo njihova pot verjetno podaljsala do Trubarjeve ulice. Dodatni
kilometri, ki jih uporabniki garaze vsak dan prevozijo po robu mestnega jedra, mimo solskih poti,
stanovanjskih his in zascitenih objektov kulturne dediscine, niso vprasanje njihovega udobja. Gre za
prvovrstna vprasanja prometne gostote in varnosti, onesnazevanja okolja in negativnih vplivov na
spomenisko zasciten stavbni fond, z mariborskim gradom v prvi vrsti. In to so vprasanja, na katera
mora projekt prenove jasno odgovoriti.

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

02900-15/2019 Datum priprave
odgovora:

17.7.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP



Trenutno je v projektiranju in izdelavi projektna dokumentacija IZP, ki obravnava vse pobude in
predloge ki so bili dani na enem izmed skupnih srecanj s stanovaici. V zvezi s tem se
predvideva v septembru 2020, tudi javna razgrnitev projektnih resitev na Grajski ulici 7, v
katero pa bodo vkljuceni tudi predlogi ki jih omenjate, resitve pa bodo temeljile na strokovnih
odlocitev projektantov, podkrepljenih z izvedeno prometno studijo.

Se v tem letu bo MOM narocila izdelavo PZI projektne dokumentacije, ki bo osnova za izvedbo
javnega narocila za izbiro izvajalca del.

Javna parkirna mesta morajo biti v mestu dostopna vsem pod enakimi pogoji, zato je potrebno
vas predlog da se parkirisca v razlicnih obdobjih dneva namenjena samo doloceni skupini
uporabnikov, pred uvedbo pravno preveriti, zato da bo tak predlog v skladu s slovensko
zakonodajo.

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil:
Ales KLINC, univ.dipl.inz.prom.
podsekretar

J^\AO£^Podpis vodje organa, ki
&<^i W\ Gorazd SKRABAR

Popoo

&4R\S&

ovor:
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za deiovanje MS):
Zap. st. seje MS 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 212

Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprasanja/pobude:

Ponovno dajem pobudo za parkiranje avtobusov za turiste.
Prebrala sem odgovor vodje Sektorja za komunalo.
Absolutno pozdravljam to, da ste prideli s postopnim omejevanjem prometa avtobusov, skozi staro
mestno jedro. Prav tako je velik korak naprej zaprtje Glavnega trga in dela Koroske ulice za promet.
Kolikor vem pa za zdaj se ni prijaznih mestnih avtobusov na elektriko in prav tako ne kroznih
avtobusnih linij na obmocju ozjega mestnega sredisca. Lepo pa, da so v nacrtu.
To kar ni v redu, je dejstvo, da so ukinili postajalisce za turisticne avtobuse na Trgu generala Maistra
za Mariborskim gradom tako rekoc cez noc. Tarn je bila zbirna tocka za odhode/prihode domacih
gostov skoraj 30 let in ljudje so se navadili nanjo. Tarn so parkirali turisticni avtobusi s tujimi gosti, ki
so bili na ogledu mesta. Verjamem, da je prislo morda kdaj do kaksnega manjsega problema, kot
navaja v tekstu, a bi se ti problemi 0b primerni organizaciji intocno dolocenih pravilih lahko preprecili.
Ne vemo koliko ljudi se je pritozilo zaradi voznje avtobusov po Tyrsevi in Gregorcicevi ulici. Vedeti
moramo, da se bo vedno nasel kdo, ki se bo pritozil. Spomnim se se primera stanovalke nad
nekdanjo dobro gostilno Stara trga na Lentu, ki je bila v 80-ih ena boljsih gostiln v Mariboru, ki je
morala zapreti svoja vrata zaradi pritozb stanovalke nad njo. Nihce ne omenja pritozb stanovalcev,
ki sedaj ne morejo vet na zborno mesto na Maistrovem trgu priti pes, ampak morajo s taxijem na
kdove katero dogovorjeno mesto. Rad bi omenil, da so se tudi vozniki avtobusov velikokrat jezili ker
niso mogli izpeljati levega ovinka na kriziscu Tyrseve in Gregorciceva ulice, zaradi avtomobilov, ki
so bili parkirani na samem vogalu ulice.
Ta in podobne nevsecnosti (prodajanje zijal mimoidocih, postanek samo za izstop in vstop potnikov,
nezadrzevanje na tem postajaliscu....) bi lahko preprecili, da ste sami postavili nekaj enostavnih
pravil voznje in parkiranja. In ne pozabimo: pravila postavljate vi. In ce bi bila pravila jasno
predstavljena in poznana, sem prepricana, da bi jih vozniki avtobusov spostovali in se domacini ne
bi pritozevali.
Ne spomnim se, ali je bila na postajaliscu za gradom tabla, na kateri je bilo jasno napisano, da je
mestno namenjeno zgolj za izstopanje in vstopanje potnikov?
te bi na njej pisalo: MAX PARKING 5 MIN., sem prepricana, da bi to razumeli vsi, tudi tisti ki ne
razumejo slovenski jezik. Postajalisce za gradom lahko ohranimo, pred tem je potrebno postaviti
dolocena »pravila igre«, ki bodojasno predstavljena in vsem razumljiva. Obstajajo »drop off« tocke
v mestih, kjer je turisticnih avtobusov veliko kot jih bo kdajkoli v Mariboru, a se nihce ne pritozuje (ne
domacini, niti vozniki); na primer: v Benetkah na Piazzale Roma ali pa v Dubrovniku pri mestnih
vratih Pile. Torej, de gremo lepo po vrsti in ce zelimo postati prijazna destinacija za domacine in
obiskovalce in pri tem ohraniti priljubljeno postajalisce za gradom ali pred Jurcicevim spomenikom,
kot ga mnogi Mariborcani poznajo, potem je potrebno storiti samo nekaj korakov:



1. Da bi preprecili nevarne manevre pri zavijanju iz Tyrseve v Gregorcicevo, kar je veljalo
vedno za poseben podvig, ki so ga zmogli samo izurjeni vozniki, z malo srece, ce na vogalu
ni bil parkiran noben avto, predlagamo, da prepovemo voznjo za avtobuse na tem delu
Tyrseve: se pravi med odsekom Krekove in Gregorciceve ulice. Avtobusi bi po Krekovi
zapeljali do konca do Strossmayerjeve ulice, pri stadionu zavili levo in nato v Gregorcicevo
ulico. Potem bi lahko ravno zapeljali do gradu. Res je, da je Gregorciceva postala preozka
za promet. Velja razmisliti, da se uredijo parkirisca zgolj na eni strani ulice, podobno kot ste
storili v Maistrovi ulici na odseku med Cankarjevo in Kersnikovo ulico.

2. Avtobusi bi lahko postajalisce za gradom uporabljali najvec pet — deset minut, koliko je
potrebno da se izkrca oz. vkrca recimo max. 50 ljudi. Po izkrcanju bi avtobus odpeljal na
posebej oznaceno parkirisce za avtobuse.

3. Tako posebej oznaceno parkirisce (za daljsi as) bi moralo biti nekje na obrobju mesta (blizu
vpadnic, avtoceste). Lep primer za to je infrastrukturno lepo urejeno postajalisce v Ljubljani
na Dolgem mostu. Pri tem je potrebno razmisliti o straniscih in morda se cem, da bodo
vozniki, medtem ko bodo cakali na goste, ki bodo na ogledu mesta, tarn lahko koristno
porabili svoj cas. Ne pozabimo, prijazni moramo biti do vseh, tudi do voznikov. Tudi oni so
ambasadorji nase turisticne destinacije.

4. Po koncanem ogledu mesta bo vodnik poklical voznika in ta bo Ob tocno doloceni uri
pripeljal na postajalisce za gradom, pobral goste in odpeljal. Zadrzal se bo torej zgolj 5-10
minut. Tako bo izpusnih plinov precej manj, kot pa jih izpustijo avtomobili, ki vozijo po
Gregorcicevi ulici.

5. Seveda je treba ta pravila zapisati in jih predstaviti vsem potencialnim uporabnikom: tujim in
domacim avtobusnim prevoznikom, tujim in domacim organizatorjem potovanj in agencijam,
vsem lokalnim in nacionalnim turisticnim vodnikom in spremljevalcem, nenazadnje, ta
pravila bi moralo poznati tudi osebje zaposleno na recepcijah hotelov in, zakaj pa ne,
restavracij in ostalih lokalov. Da bi jih »osvojili« prav vsi bi bilo najbolje pripraviti spletno
stran, ki bi jo poimenovali, na primer SMART&FRIENDLY PARKING for BUSES in Maribor,
v ved jezikih. Na njej bi oznacili mesta, kjer avtobusni vozniki lahko ustavijo (za pet do deset
minut)in potem gredo na zbirni parking. V zacetnem obdobju bi lahko mestni redarji prijazno
informirali in opozarjali voznike, ki morda teh pravil ne bi poznali in jih usmerjali ter
izobrazevali. Vsekakor takojsnje groznje s kaznimi niso primeren nacin v kolikor zelimo biti
prijazni do nas samih in nasih gostov.

6. Zato predlagam, da se ponovno vzpostavi postajalisce za turisticne avtobuse tudi za gradom
na Maistrovem trgu, vendar pod zgoraj omenjenimi pogoji.

7. Enako bi lahko veljalo tudi za ostala krajsa postajalisca (drop off/pick up)v strogem srediscu
mesta. Pri tem se mi zdijo primerna postajalisca pri hotelu City, pred Staro trto na Lentu in
na Partizanski cesti (v kolikor je to poleg TIC-a, oz. franciskanske cerkve). Postajalisci na
Mlinski ulici in pri Stadionu sta predalec za starejse goste in obiskovalce (primerne morda
za kake solske skupine in skupine mladih).
K tem trem bi dodala morda se avtobusno postajalisce na Glavnem trgu, kjer tako ali tako
ze ustavljajo mestni avtobusi. Tako bi imeli 5 krajsih postajalisc in s tem bi se zagotovo
razbremenil promet v strogem srediscu mesta, saj bi se dalo dogovoriti da gostje z avtobusa
ne izstopijo na ene, vstopijo pa na drugem mestu.
Podoben rezim imajo mnoga zgodovinska mestav Evropi. Kot solski primer bi navedel mesto
Sibiu v Romuniji. Podobno kot Maribor, so tudi oni bili kultuma prestolnica Evrope, samo za
razliko od Maribora so znali ta dogodek veliko bolje vnovciti za prepoznavnost mesta kot
turisticne destinacije. Prav tako so nas prehiteli v razvoju turizma in to za nekajkrat.
To dejstvo me zelo boli, zlasti ce pomislim, kje so oni bili leta 1990 in kje smo bili tedaj mi.
Skoda, da se odgovorni ne zavedajo, da se turizem gradi in razvija korak po koraku in da je
pri tem vsak korak pomemben.
Zato je moja pobuda, da se ponovno preuci moznost parkiranja avtobusov za turiste.
Priporocam pa, da za dodatno mnenje povabite turisticne vodice in strokovnjaka s podrocja
turizma.
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Trenutno je v projektiranju in izdelavi projektna dokumentacija IZP za ureditev Gregorciceve
ulice, ki obravnava vse pobude in predloge ki so bili dani na enem izmed skupnih srecanj s
stanovaici.

Odlocitev da se turisticni avtobusi umaknejo s tega obmocja, je bila sprejeta ze pred casom,
ravno na pobudo stevilnih stanujocih prebivalcev Gregorciceve ulice.

V zvezi s predlogom za ponovno vzpostavitev dostopa turisticnih avtobusov na Gregorcicevo
tega nov predlog ne predvideva, saj je bila to ena izmed zahtev stanovalcev da se avtobusi
razen mestnih linij ki ze vozijo po tej ulici, ukinejo.
Turisticnim vodnikom je bil predlog MOM po katerem se parkiranje turisticnih avtobusov na
Gregorcicevi ukine, ze predstavljen v preteklih mesecih, ob tem pa bo MOM na vec mestih
zunaj obmocja starega mestnega jedra uredila dodatna parkirna mesta za turisticne avtobuse.

Sicer je MOM za ureditev Gregorciceve ulice narocila IDZ projektno dokumentacijo, ki
uposteva v najvecji mozno meri predloge prebivalcev na izvedenih javnih predstavitvah.
Projekt bo javno predstavljen v razstaviscu Grajske ulice 7 se v tem mesecu, kjer bodo
predstavljene resitve ureditve ulice ki temeljijo na strokovnih odlocitvah projektantov,
podkrepljenih z izvedeno prometno studijo.

Odgovor vrnite Sluzbi za deiovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.
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