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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 138
Svetnik-ca: JELKA KOLMANIČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Oskrbovanci Doma pod gorco in stanovalci oskrbovanih stanovanj doma ob Pekrski cesti imajo problem z
javnim prevozom, če želijo do kakšnega nakupovalnega centra ali po drugih opravkih, ker po Pekrski ceste
mimo doma ne vozi noben lokalni avtobus. Problem je in bo še večji, saj je poleg doma zraslo stanovanjsko
naselje in se gradi velik stanovanjski blok. Dajem pobudo, da se v lokalni prevoz uvrsti tudi Pekrska cesta
(morda proga 17 ali druga ustrezna) in tako omogoči tamkajšnjim stanovalcem ustrezen prevoz.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019 1Datum priprave 16.1.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil UKPP
odgovor:

Linija št. 17 »Studenci - Ribniško selo«, ki vozi po bližnji Erjavčevi ulici ima v neposredni bližini
Doma pod Gorco, tudi avtobusno postajališče. Frekvenca voženj znaša po zdajšnjem voznem
redu 60min v in iz mesta. Prizadevamo si da bi na linijo uvrstili še kakšno dodatno vozilo, kar bi
omogočalo pogostejše vožnje, s tem pa boljšo ponudbo javnega potniškega prometa.
Zdajšnje stanje prometne in cestne infrastrukture, še ne omogoča da bi linije speljali bolj
neposredno mimo Doma pod Gorco, bo pa to zagotovo možno po izgradnji cestne
infrastrukture v bližini novo nastajajočih stanovanjskih naselij, ter predvsem po zaključku
gradnje podaljška Ceste Proletarskih brigad.
Za takrat pa imamo tudi že pripravljen načrt spremembe linije 17 in 19, ki bo to novo
stanovanjsko naselje povezovala z mestom tudi z bolj učinkovitim javnim prevozom.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 8. 1. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil:
Ale v KLINC, univ.dipl.inž.prom.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje~obuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. sele MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
ZaJ2: št. vj2rašanja/pobude POBUDA ST. 139
Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprašanja/pobude:
Predlagamo kreiranje spletnega portala, kjer bo razvidna javnost podatkov o trenutnem stanju mestnega
proračuna in trenutni porabi sredstev za posamezne investicijske projekte.
Predlagamo, da se na spletnem portalu med drugim zagotovi:

javno razpravo prebivalcev o konkretnih vprašanjih njihovega neposrednega okolja;
prenova občinskega spletnega portala in prestrukturiranje občinske uprave za uresničitev pobude
Pametno mesto Maribor (Smart City Maribor Initiative), ki je ustanovljena z namenom aktiviranja
trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja inovativnosti v mestu Maribor ter pilotnih
projektov, ki bodo omogočili aktivnosti pametnega mesta na področju vpeljave pametnih storitev,
tehnologij in izdelkov;
skupno enotno platformo za vse dnevne dogodke v mestu (kultura, šport, koncerti, razstave,
predavanja ...);
na spletnem portalu občanom omogočiti, da imajo poleg možnosti »predlagati« tudi možnost
zastavljati vprašanja in razpravljati o konkretnih vprašanjih v neposredni okolici, idejah, rešitvah ...
Primeri tovrstnih praks: DDS (začetki digitalnega mesta: De Digitale Stad DDS Nizozemska, 1994)
https:!!waag.org!en!project!digital-city-dds. Obiskovalci platforme so se virtualno vključevali v
problematiko mesta (npr. izmenjava mnenj v t.i. »cyber cafes«), ki so ga oblikovale virtualne ulice,
mestni trgi in pristojne institucije (pošta, policija, knjižnica, itd.).

Odgovor liz~olni organ, ki ~r~ravlia odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-16/2019 I Datum priprave 120.1.2020
pristojnem za odgovor*: oqgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
od_govor:

Spoštovani g. Mernon.

Za Vašo pobudo se iskreno zahvaljujemo. Trenutno je v teku projekt vzpostavitve novega
spletnega mesta MOM. Naj spomnimo, da je prejšnje vodstvo tik pred volitvami šlo v izvedbo
prenove spletnega mesta MOM, ki je bila izvedena sila površinsko, oz. zgolj vizualno. Prenova
ni vsebovala urednikovanja vsebin, ne prenove spletne arhitekture, skratka šlo je zgolj za
vizualno prenovo. Ker smo celoten projekt ocenili za neprofesionalen, se sedaj prenove
lotevamo od začetka, smiselno in strokovno. Vaši predlogi so pomembni in o njih tudi sami
razmišljamo. Z veseljem vas bomo o projektu obveščali tudi v prihodnje.
Lep pozdrav!



· * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 8. 1. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Jelka Vrečko, vodja Kabineta župana

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga:

2



·_1 '
MESTNA OBČiNA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Služba za delovanje mestnega sveta

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

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

Številka: 01300-158/2019-13
Datum: 20.12.2019

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111~lllllllllllllllllllllllllllllllml

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 140
Svetnik-ca: MATIC MATJASIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Spoštovani g. župan in mestna uprava! Moja pobuda je, da začnete resno jemati pobude svetnikov! Poslovnik
mestnega sveta nam daje to pravico in odgovornost, jasno določa roke, naloge, vendar se tega spoštovani
župan in mestna uprava ne držite!
Številne pobude in vprašanja ostajajo neodgovorjene, kaj šele uresničene. Mimogrede, Služba za delovanje
mestnega sveta mora vsakih 6 mesecev pripraviti seznam takšnih neodgovorjenih pobud in ga posredovati
klubom svetnikom, letos tega še ni bilo, torej že tukaj jasno kršite poslovnik.
V tem letu dni sem opazil, da naših pobud ne jemljete resno, včasih niti ne poslušate, odgovori pa zamujajo
in so velikokrat birokratsko pavšalni. Pogrešam tisto malo iniciativnosti mestne uprave in iskrene želje, da se
te pobude tudi realizirajo. V večini pobud gre za manjše projekte, ki niso niti nujno finančni strošek ampak
potrebujejo zgolj malo dobre volje.
Svetniki se na te pobude pripravimo, pripravimo dokumentacijo, nenazadnje nam veliko pobud posredujejo
neposredno občani. Ponudimo pomoč pri realizaciji, vse pa se konča pri birokratskem odgovoru. Sam sem na
srečo precej trmast, za nekatere verjetno »tečn« ker potem želim po odgovoru nadaljnje aktivnosti, da
dejansko pridemo do realizacije, vendar je to izjemno težko ob takšnem načinu in odnosu do svetniških pobud
in vprašanj.
Marca sem izpostavil nedelovanje aplikacije za parkiranje, pa se je prej parkiranje podražilo kot to popravilo.
Maja na nezakonito situacijo ko že več kot 7 let kršimo zakon ker nimamo vodje urada za kulturo in mladino,
do danes ni razpisa, sam pa sem moral to prijaviti inšpekciji. Junija reformo avtobusnih voznih redov, dvomim,
da se kaj premika, vsaj nisem bil obveščen. Septembra vprašanje za vas, spoštovani župan koliko nevladnih
organizacij ali njihovih prireditev ste osebno obiskali od nastopa mandata do danes (samo župan)?, odgovora
še danes nimam. Oktobra: kateri projekti so v teku za ustavitev izseljevanja mladih iz mesta (dva meseca po
tem nimam odgovora - prosim zdaj takoj) in »lokalni parlameter« (še preučujete?).
Na prejšnji seji pa ste dosegli dno, ko dobim birokratski odgovor na pobudo za renovacijo razglednega stolpa
na Pohorju, z opisi kdo je »verjetno lastnik in upravljalec«, ko pa sem vam dokumentacijo posredoval, ali pa
bi vam vzel 5 min vpogled v uradne evidence. To več ne vodi nikamor!
Prosim, da začnete pobude jemati kot dobronamerne za mesto in občane, in da tudi celotni mestni upravi
skupaj z direktorjem začrtate drugačen nov način odgovarjanja in predvsem realizacije pobud in vprašanj
svetnikov!

17.1.2020



Organ, ki je pripravil
odgovor:

I Kabinet župana

Spoštovani g. Matjašič.

Ne strinjamo se z vašimi navajanji, da pobud in vprašanj mestnih svetnikov ne jemljemo resno.
Pobude in vprašanja se ob prihodu razdelijo po uradih in službah glede na tematike, nato pa
poteka sestanek, ki ga po navadi vodi podžupan dr. Medved, kjer se vse pobude in vprašanja
obravnavajo in predebatirajo z namenom dobrega podajanja odgovorov nanje. V kolikor ste bili
osebno s slednjim nezadovoljni, nas seveda žalosti in upamo, da se v prihodnje temu
izognemo.
Glede tem, ki jih navajate lahko povemo, da:

a) Se z aplikacijo za parkiranje iz več vidikov intenzivno ukvarjamo prav v tem trenutku
(naloga je pod vodstvom Urada za gospodarstvo, ki ga vodi g. Škrabar)

b) Da se manjka vodje Urada za kulturo in mladino zavedamo, o tem je župan z vami tudi
govoril in da bi bilo imenovanje smiselno speljati, ko bo urejena nova reorganizacija oz.
sistemizacija delovnih mest znotraj mestne uprave.

c) O avtobusnih redih smo obširno odgovarjali 2. 7. 2019.
d) Glede nevladnih organizacij smo odgovor pripravili meseca oktobra - ga še enkrat

navajamo:

Spoštovani gospod Matjašič.

V županstvu se zavedamo pomena pristnega stika z občani, vsekakor tudi s predstavniki
nevladnih in prostovoljnih organizacij, katerih povabila na prireditve ali delovne sestanke
obravnavamo enakovredno kot vse druge. Razporejamo jih med župana in podžupane glede
na tematike, s katerimi se ukvarjajo. Naj naštejemo le nekaj organizacij, s katerimi so bodisi
župan bodisi podžupani v preteklih mesecih bili v stiku (na obiskih, delovnih sestankih ali
prireditvah):

Romska skupnost
Rdeči križ
Društvo Zelena pentlja - okrevanje po poškodbi možganov
Rotary club Maribor
Srečanje s člani domoljubnih in veteranskih organizacij
Društvo Jasa
Društvo Hiša

Društvo za zdravje srca in ožilja Maribor in Podravje
Društvo 1000 gibov za zdravo telo
EKTC - Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Zveza tabornikov
Srbsko kulturno društvo
Zgodbe o klopeh in ljudeh
Koraki za korakce
Planinsko društvo Maribor
EPEKA
TOTI DCA
Društvo invalidov
Društvo Trepetlika
Društvo Za srce
Regionalno stičišče NVO -zDRAVO
Zavod Varna pot
Športni center Marinko Galič
Judo zveza Slovenije
Združenje ekonomistov Ves
Karate klub Kovinar Maribor
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SOl Maribor
NK Malečnik
Za dobre in uravnotežene stike med različnimi javnostmi v mestu si bomo prizadevali tudi v
prihodnje.

e) Glede izseljevanja mladih lahko navedemo, da je to obširen izziv, ki se ga lotevamo na
najvišjem nivoju doseganja naše vizije vodenja mesta. Župan pomen mladih v mestu
komunicira na skorajda vsakem javnem nastopu, letošnji Karierni sejem je bil eden
izmed osrednjih dogodkov leta, ki se je vsebinsko bistveno izboljšal in izzvenel kot
izjemno dobro sprejet. Vsekakor pa si tukaj želimo sodelovanja z Vami g. Matjašič,
kakor Vam je župan povedal že na zadnjem srečanju.

f) Glede Parlametra lahko povemo, da smo se s predstavniki iz inštituta Danes je nov dan
sestali in da bomo v kratkem začeli sodelovanje, saj menimo, da je projekt, oz. orodje
za našo občino vsekakor pozitivna pridobitev .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do 8. 1. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Jelka Vrečko, vodja Kabineta župana

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga:
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SLUŽBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA
ULICA HEROJA STANETA 1

2000 Maribor

ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO ŠT. 141 - LJUBICA JANČiČ
ZVEZA: Vaša št. 01300-158/2019-14, z dne 20.12.2019

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

Datum priprave 06.01.2020
od ovora:

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 141
Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprašanjaJpobude:

Spoštovani župan in MS koalicija. Danes se na vas obračam s pobudo dolgoletne občanke Radvanja gospe
Erike HERCOG,ki je dne 25. 11. 2019 name naslovila kot aktivna članica različnih društev naslednjo prošnjo:
Vse dosedanje zahteve in prošnje, ki so bile posredovane na MČ Radvanje so bile namerno ali nenamerno
preslišane. Zato se v imenu krajanov in članov društev (Pevski zbor, plesne skupine za mlade in starejše,
folklorna skupina itd.) obračam na MS in župana s pobudo, da se nam omogočijo primerni prostori, kjer bomo
lahko izvajali svoje aktivnosti, ki jih imamo sedaj na vseh koncih, celo v drugih KSin MČ (Tabor, Pekre in celo
Razvanje). Zato je na mestu, da pričnete predstavniki voljeni od ljudstva aktivno delati na tem, da MČ
Radvanje končno dobi prepotreben DOM KRAJANOV, kjer se bomo lahko družili in izvajali aktivnosti. Prav
tako je v MČ Radvanje kar četrtina, če ne več prebivalstva starejših ljudi nad 80 let in invalidov, ki bi za
mobilnost potrebovali prostovoljca, ki bi nas peljal k zdravniku, na terapije, po nakupih in ostalih potrebnih
opravkih. Tako župan kot MS ste na volitvah dobili tudi naše glasove in dobili ste jih zato, da delate tudi v
dobrobit MČ in KS.Zato pričakujem vsaj na ti dve najbolj pereči problematiki MČ Radvanje pozitiven odgovor.

Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MC in KS

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v
Mestni občini Maribor kot ožf deli mestne občine ustanovliene mestne četrti in kraievne



skupnosti. Le te so del mestne občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Območje Mestne občine Maribor je razdeljeno na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti.
Proračunska sredstva, ki jih mestna občina namenja za financiranje mestnih četrti in krajevnih
skupnosti so namenjena za:

funkcionalne potrebe delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti,
izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti opredeljenih v Statutu Mestne
občine Maribor in Odloku o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
izvajanje prenesenih nalog mesne občine na mestne četrti in krajevne skupnosti.

Svet mestne četrti oz. krajevne skupnosti za posamezno proračunsko leto oblikuje in
mestnemu svetu predlaga v sprejem finančni načrt mestne četrti oz. krajevne skupnosti in je
sestavni del proračuna Mestne občine Maribor. Za njegovo izvrševanje pa je odgovoren svet
mestne četrti oz. krajevne skupnosti.
Trenutni svet MČ Radvanje, kot tudi prejšnji, sta veliko krat izrazila potrebo po dodatnih
prostorih - domu krajanov, ki bi bil namenjen krajanom, društvom in ostalim zainteresiranim
skupnostim. Potrebo po domu krajanov je izrazilo večje število mestnih četrti in krajevnih
skupnosti, zato se iščejo različne možnosti in rešitve, katere bo pristojna strokovna služba
preučila ter na osnovi tega preučila možnosti financiranja investicij.

Mestna občina Maribor se trudi in skrbi za enakomeren razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih
skupnosti.
Da se mestna četrt ali krajevna skupnost lahko čim bolj približa občanom, skrbijo za izdajo
glasila, pripravljajo veliko število prireditev skozi celo leto in so za občane brezplačne, prav
tako pa se je v preteklem letu vzpostavila dobro razvejana mreža obiskov varuhinje bolnikovih
pravic, ki ob sredah obišče eno izmed mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti.

Za izvajanje aktivnosti krajanov ima MČ s sklepom župana v upravljanju prostore, katere upravlja
in oddaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZSPDSLS-1). Na podlagi le tega, je bil v novembru 2019 objavljen poziv za oddajo
vloge za izvajanje aktivnosti v okviru sodelovanja v Programu dela, v za to namenjenih prostorih
MČ oz. KS. Prostori se oddajajo po urah za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020. Pri izbiri ponudb
imajo prioriteto društva, orqanizacije, skupine, posamezniki, ki delujejo na območju MČ oz. KS
in izvajajo neprofitne dejavnosti namenjene krajanom. Uporaba prostorov za izvajanje
programov v skladu z Zakonom, pomeni izvajanje lastne dejavnosti upravljavca, zato je pogoj,
da so aktivnosti za vse udeležence brezplačne.

O uporabi prostorov posameznemu uporabniku, pogojih in načinu uporabe, merilih in kriterijih,
odloča Svet MČ oz. KS. Na podlagi sklepa Sveta MČ oz. KS se s posameznim uporabnikom
sklene sporazum, s katerim uredita medsebojne pravice in obveznosti ter dogovorita način
sodelovanja pri aktivnostih MČ oz. KS.

Zainteresirani uporabniki se prijavijo s pisno prijavo. Prijava (obrazec) je dostopen na spletni
strani MČ oz. KS ali v času uradnih ur v tajništvu MČ oz. KS in se odda po pošti na naslov MČ
oz. KS, osebno v tajništvu v času uradnih ur ali pa po elektronski pošti.

V zvezi s prostovolistvom v Sektorju za zdravstveno in socialno varstvo dodajamo:

V Mestni občini Maribor se zavedamo navedene problematike in poznamo situacijo v zvezi s
problematiko staranja prebivalstva, tako da pobudo razumemo in proučujemo možnosti
zagotavljanje prevozov za starejše.
Dodajamo še, da se družbeno potrebna dela izvajajo tudi v nevladnih organizacijah in
institucijah, ki so za to organizirana oz. ustanovljena. Za pomoč pri delu vključujejo tudi
prostovoljce, pod določenimi pogoji (opredeljuje zakon). Zato vas glede na potrebo po večji
prisotnosti prostovoljcev na vašem območju usmerjamo na nevladne organizacije (društva
u okoiencev, Društvo Drava, Rdeči križ, Karitas .. in instituci'e vsi domovi za stareiše- med
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njimi izpostavim Dom Danice Vogrinec ki izvaja projekt Medgeneracijski center, Center za
socialno delo Maribor, Center za pomoč na domu Maribor). Vsekakor pa je pomembno
sporočilo tudi, da je potrebno v ljudeh vzbuditi zavest, da je lahko vsak »prostovoljec«, ko
pomaga sosedu, prijatelju, znancu, sorodniku po svojih močeh brez materialnega
nadomestila, kot človek sočloveku

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do 8. 1. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mirjana MIHIN,
Vodja Službe za MČ in

/

Lilijana ZORKO,
Vodja Sektorja za zdravstveno in socialno varstvo

It !\.;

Vročiti:
SLUŽBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA,
ULICA HEROJA STANETA 1, 2000 Maribor
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MESTNA UPRAVA

Služba za delovanje mestnega sveta

Ulica heroja Staneta 1, 51-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
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Številka: 01300-158/2019-15
Datum: 20.12.2019

*01300-158/2019-15 *

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Zap. št. sele MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16.12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST_142
Svetnik-ca: MIHARECEK

Vsebina vprašanja/pobude:

Dajem pobudo, da ostanejo na Mariborski tržnici enaki najemniki z enakimi najemninami kot so bili do sedaj.
Kajti najemnine so se v mesecu decembru povišale za 110% in to z 6. 12. 2019, katerih trenutni najemniki
pogodb niso podpisali. Ta dvig najemnine je prišel od trenutnega lastnika tržnice, kateri je kupil tržnico od
DUTB-ja. Nova najemnina za branjevko, ki prodaja domača jajčka in pridelke znaša neverjetnih 400 EUR na
mesec. Zakaj je morala Snaga tako plačati sedanjemu lastniku 40.000 EUR najemnin in zakaj so sedanji
najemniki praktično na črno na Mariborski tržnici že ves december? Sramota pa je, da Maribor praktično nima
svoje osrednje tržnice, katera bi bila prijazna do tamkajšnjih najemnikov in dobivam občutek, da se s tem
dvigom najemnin želijo rešiti sedanjih najemnikov in prirediti tržnico nekim novim visoko letečim željam.

Mlečno-mesni paviljon je bil del stečajne mase, ki ga je Heta d. o. o. prodala sedanjemu
lastniku, to je podjetju Inversio Gradnje d. o. o. Snaga kot koncesionar je imela z novim
lastnikom te nepremičnine dobre poslovne odnose, dokler se lastnik novembra lani ni odločil
povišati najemnine za ta prostor, in sicer iz 1.600 € na 4.341 €, torej za 170 %. Ker se
najemniki mlečno-mesnega paviljona s takim povišanjem niso strinjali, smo zavrnili predlog
podražitve in 30. 11. 2018 s strani lastnika nepremičnine dobili vročeno sodno odpoved
najemne pogodbe s pogojem, da mlečno-mesni paviljon izpraznimo do 30.11.2019. Vtem
času je Mestna občina Maribor s podjetjem Inversio Gradnje d. o. o. uspela najti rešitev, ki jo je
potrdil tudi mestni svet Mestne občine Maribor, in sicer bo mariborska občina odkupila stavbno
pravico in postala lastnica nepremičnin, ki se nahajajo na osrednji mariborski tržnici in
vključujejo tudi mlečno-mesni paviljon.

št. zadeve na organu, 01300-158/2019-15 23.12.2019
ristoinem za od ovor*:

Organ, ki je pripravil Snaga d. o. o.
od ovor:

Kljub tej rešitvi pa nam je trenutni lastnik mlečno-mesnega paviljona Inversio Gradnje d. o. o.
izdal nalog za izpraznitev paviljona oz. nepreklicno vztrajal pri povišanju najemnine od
novembra 2018 do odkupa stavbne pravice ter plačila celotne razlike v ceni. Ker stroška nismo
želeli prevaliti na uporabnike mlečno-mesnega paviljona, smo v začetku decembra poravnali
strošek razlike, ki je nastal med plačano in želeno/zahtevano najemnino, in sicer za obdobje od
decembra 2018 do novembra 2019. S prodajalci v mlečno-mesnem paviljonu smo se na dveh
sestankih, od katerih 'e eden otekal z vodstvom Sna e, dru i a z vodstvom mariborske



: občine, dogovorili, da bodo pri povišanih stroških zaradi višje najemnine za mesec december
I 2019 in januar 2020 delno participirali sami. Njihove najemnine za mesec december in januar
! se v primerjavi s preteklimi najemninami dvigujejo za 50 %, medtem ko bo razliko do
1 najemnine, ki jo zahteva lastnik nepremičnine, pokrila Snaga. To pomeni, da celotnega

stroška povišanja najemnine ne prenašamo na prodajalce, saj tudi ob njihovi delni participaciji
levji delež stroška povišane najemnine nosimo sami. I
Iz vidika zagotavljanja celostne ponudbe na osrednji tržnici, h kateri sodi tudi mlečno-mesni :
paviljon, za katerega si prizadevamo vse od vročitve sodne odpovedi, smo se odločili, da I
plačamo razliko med pričakovano in plačano najemnino v letu 2019. Ker si prizadevamo z

I različnimi dogodki in dodatno vsebino privabiti na tržnice več obiskovalcev, bi bilo za nas
I nesprejernqivo, če bi bil mlečno-mesni paviljon v vmesnem času, do odkupa stavbne pravice, '
I prazen, zato je očitek o novih visokofetečih željah povsem neupravičen. Vseskozi smo si I
I prizadevali za rešitev, s katero bi biii zadovoljni predvsem naši najemniki. Vsi sprejeti dogovoriI so nastali v sodelovanju: . z dogovori med Mestno občino Manbor, Snaga in ajem :ki. I
.• - Elektronsko pošlo z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranile v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 8. 1. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Vodja tržnic
Nataša Matijevič

Direktor:
Janez Letnik, dipl. crg. manag.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 143
Svetnik-ca: BREDA CEPE VIZJAK

Odgovor pripravila:
Anja Pavliči6

sve~

Vsebina vprašanja/pobude:

Gre za Dobravsko pokopališče, tokrat ne bom začela s tistim sanitarnim objektom, kjer se še nič ne dogaja.
Problem je tam nastal, ker so se popolnoma posušili nasadi cipres. Zdaj bi jih morali obnoviti, na upravi
Pogrebnega podjetja so dejali, da bi to morali storiti na spomlad, ampak občina za to ne zagotavlja denarja.
Dajem pobudo, da bi skušali znotraj sredstev, ki so bila rezervirana za Dobravsko pokopališče, najti kakšen
denar, da bi obnovili ta nasad spomladi. Hvala.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odqovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019-110 I Datum priprave I 06.01.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor
odgovor:
Spoštovani.
Zahvaljujemo se za vašo pobudo.
Sporočamo vam, da je bila investicija zamenjave odmrlih grmovnic na pokopališču Dobrava
načrtovana že v letu 2019, za kar je bila tudi že pripravljena dokumentacija v oktobru 2019.

Ker se javno naročilo ni izvedlo, ga prenašamo v leto 2020. Skladno s potrebnimi postopki za
izvedbo javnega naročila, ki ga bomo sprožili v prihodnjih dneh, se predvideva, do bo
investicija zaključena v prvi polovici tekočega leta.
S spoštovanjem. - - .. -. * - Elektronsko posto z vprašanjem/pobudo, ki JO prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 8. 1. 2020, v fizični obliki.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VJ!rašanle~obuda (iz~olni služba za delovanje MS1:
Zap. št. sele MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 144
Svetnik-ca: IGOR JURiŠiČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Predlagam, da se z novim letom pripravi sprememba aktov MOM tako, da se pobude in vprašanja svetnic in
svetnikov posredujejo zgolj v pisni obliki, ostale svetnice in svetniki se seznanijo s pobudami in vprašanji
zgolj v pisni obliki, ki se ne berejo na seji, saj so precejšnja poraba časa. Pobude in vprašanja bi bila javno
dostopna na spletni strani MOM, vsi bi jih lahko videli; mi bi se lahko eno uro prej razšli in bi lahko prišli prej
do konkretnejšega dela. Hvala.

Odgovor _(izpolni oman, kipripravlja odgovor):
št. zadeve na organu, 1 Datum priprave 17.1.2020

j2ristolnem za odgovor*: 0c!9.ovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

Spoštovani!
Zahvaljujemo se za podano pobudo. Vaš pobuda se lahko realizira zgolj s spremembo
poslovnika. Spremembo poslovnika pa lahko predlaga bodisi mestni svetnik ali Statutarno-
pravna komisija, vsekakor pa mora biti morebitna predlagana sprememba potrjena z 2/3
večino prisotnih svetnikov. Naj ob tej priložnosti pojasnimo, da smo pogledali kar nekaj
poslovnikov drugih občin in vas lahko seznanimo, da tovrstnih določil v drugih primerljivih
občinah ne poznajo.

Že zdaj pa so vse podane pobude in vprašanja ter odgovori mestne uprave objavljeni na
spletni strani Mestne občine Maribor .

- - .. -

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

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

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 8. 1. 2020, v fizični obliki.
Odgovor pripravil-a:
Rosana Klančnik
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 145
Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprašanja/pobude:
Že na zadnji seji sem govoril o Zdravstvenem domu na Teznem. Povedal sem, da je ta trenutek nepremičnina,
v kateri izvajajo zdravstveno dejavnost naprodaj, da je njena cena 460 tisoč evrov in da Zdravstveni dom
plačuje 5.000 evrov najemnine na mesec. Če to navežem na gostilno Pri treh ribnikih, kjer je cena prav tako
nekje okrog pol milijona evrov plus DDV, torej še več, pa bomo imeli najemnino 1.900 evrov. Moja pobuda
je, da to nepremičnino kupimo, zaradi tega, ker ti ljudje morajo nekam tudi v času izgradnje novega objekta
na Teznem, ko se bo gradila zdravstvena postaja na Teznem, če se bo. In še posebej, ker je ta objekt edini, ki
bi lahko nadomestil tudi obnovo Zdravstvenega doma na Jezdarski ulici. Saj drugje pravzaprav te dejavnosti
ne bo moč upravljati. In še kot tretje, ker je ta objekt, lahko rečem, primeren, tudi za neko dolgoročno vizijo
razvoja zdravstva, če ga seveda saniramo in ga kot takega dajemo še naprej v uporabo. Torej, investicija je
minimalna in je nujna. Tam je dnevno nekaj tisoč ljudi, zato vas še enkrat, osebno in v imenu Liste za
pravičnost in razvoj, naprošam, predvsem pa občanov Tezna, da te pobude, ki jih dajemo dobronamerno,
vsaj poslušate in jim sledite. Hvala lepa.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-16/2019 1Datum priprave 117.1.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Spoštovani g. Auer.

Vaša pobuda je na mestu, za kar se zahvaljujemo. Preučili bomo možnosti realizacije, Vas pa
prav tako pozivamo, da nas v zvezi z idejo še dodatno informirate, v kolikor razpolagate s še
kakšnimi podatki.
Lep pozdrav! . . .. -. * _ Elektronsko posta z vprašanjem/pobudo, ki JO prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

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

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 8. 1. 2020, v fizični obli ki.

Odgovor pripravil-a: Kabinet župana

Podpis vodje )lCQana, ki pripravlja odgovor:

77~
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 147
Svetnik-ca: JOSIP ROTAR

Vsebina vprašanja/pobude:
V okviru točke vas semanjam z dvema primeroma nesreč, o katerim smo bili seznanjeni s strani
občana in občanke. Pri tem vas prosimo, da tovrstne primere vzamete v obzir pri nadaljnjem
načrtovanju in urejanju prometne infrastrukture. Prav tako na tem mestu postavljam vprašanje ali so
pristojne službe o teh zadevah seznanjene in ali te probleme odpravljajo.
Priloga: dopis - seznanitev sprometnima nesreča ma
Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,

ristoinern za od ovor*: 01003-112019-113 07.01.2020
Organ, ki je pripravil
od ovor: UKPP
Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, pri novogradnjah
vso prometno signalizacijo postavljamo izven površin za pešce in kolesarje.
Dejstvo pa je, da je zatečeno stanje takšno, da je še veliko prometne signalizacije postavljeno na
način, da je v svetlem profilu pešca ali kolesarja. Le to pa prav tako že umikamo.
Začeli smo z najbolj kritičnimi situacijami in bomo s tem nadaljevali.

Glede nesreče kolesarja na Pohorski ulici smo seznanjeni, saj naša pravna služba rešuje nastal
problem.
Iz strokovnega vidika pa proučujemo možnost zamenjave spornega Iinijskega požiralnika z
takšnim, da bi bile odprtine pravo kotno na smer vozišča. Problem nastaja, ker se v tem delu ceste
(najnižja točka ulice) ob večjih nalivih nabira velika količina meteorne vode. Zaradi navedenega
je bil na tem delu ulice ob izgradnji novega naselja vgrajen takšen požiralnik, kateri preprečuje

o lavli an' e s odni e a la nase)' a z meteornimi vodami.

Denis Kocbek
.r/

-1'/
Podp~s vo~je o~g~~r;,,*i pripr~vlj.a .odgovor:

Uros KOSI,unlv.c:ljpJ.~kon.,dlpl.lnz.prom.
_ V~~! sektorja

Tomi Rebernik

;'

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, 10 za OOV: S112709590, MŠ 5883369
telefonska št.: +386.2.2201-000, e-pošta e-naslov http://www.maribor.si

I(01003-1/2019-113)
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Številka: 01003-1/2019-112
Datum: 07.01.2020

ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE OZIROMA POBUDO ŠT. 148 SVETNIKA MESTNE
OBČiNE MARIBOR TER ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MESTNEGA SVETA
Datum seje MS 16.12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ŠT. 148
Svetnik-ca: VLADIMIRA COKOJA

Vsebina vprašanja/pobude:
Na 6. seji mestnega sveta, 17. junija sem podala Pobudo št. 88, ki se je nanašala na pobudo, da bi se
Mestna občina Maribor proaktivno vključila v reševanje sanacije Malečniškega mostu. Prejela sem
suhoparen odgovor v enem stavku, in sicer, da je bil odgovor podan na sami seji, ki ga bom zdaj citirala:
»Župan, Aleksander Saša Arsenovič, povzeto po magnetogramu, odgovarja: Gre za Malečniški most, to
je menda evidentno iz moje pobude same, ki se rešuje na državni ravni. To smo že večkrat povedali, na
tem intenzivno delamo, želimo pa da bi most v last in revitalizacijo prevzela država.« To je vse lepo in
prav, vendar vsi tisti deležniki, ki uporabljajo ta most, ki je star dejansko 40 let, je nevzdrževan in ni več
varen za skoraj 7000 udeležencev v prometu, iz dneva v dan je pa v slabšem stanju. Če takojšnja obnova
ni mogoča, pa se naj vsaj apelira s strani Mestne občine Maribor, ki se pravzaprav mora proaktivno
vključiti v zadevo, saj gre za most na območju Mestne občine Maribor, da se bi pripravila vsaj neodvisna
ocena strokovnjakov o prevoznosti mostu v drugačnem primeru. Če je pa most tako nevaren, se bo
moral definitivno zapreti, da se lahko prepreči najhuje. Navsezadnje 15. člen Ustave Republike
Slovenije zagotavlja vsem prebivalcem, tudi meščanom in meščankam med drugim tudi ustavno
pravico do varnosti. Zato apeliram na vas in tokrat resnično prosim tudi pa pisni odgovor na mojo
pobudo, kako daleč so te aktivnosti oziroma proaktivno sodelovanje Mestne občine Maribor z državno
ravnijo, saj gre za varnost ljudi oz. uporabnikov tega mostu. Trenutno sem dobila informacijo, da
potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč, tako da bo le-to urejeno. Da pa DRSI objavlja
razpis za izvedbo gradbenih del. Tokrat vas vljudno prosim za pisni odgovor, kako daleč in kakšne
aktivnost je Mestna občina Maribor skupaj z DRSI v zvezi s tem mostom že realizirala in kakšna je
časovnica za dokončanje prepotrebne sanacije Malečniškega mostu? Hvala.

OdIgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-112 I Datum priprave I 07.01.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in
odgovor: ~romet
Sektor za komunalo in pomet, kot strokovna služba Mestne občine Maribor za področje urejanja
prometa podaja odgovor kot sledi.
MOM je za izvedbo sanacije Malečniškega mostu izvajala aktivnosti pridobitve projekta idejne
zasnove (IDZ), projekta za izvedbo (PZI) in izdelavo finančne konstrukcije že od leta 2012 katera
pa se je zaradi višine stroškov sanacije prestavliala.

naslov: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: S112709590, MŠ 5883369
telefonska št.: +386.2.2201-000, e-pošta mestna.obcina ribor.si, e-naslov http://www.maribor.si
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Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 26. Dopisni seji, ki je potekala od 03. do 06. aprila
2018 potrdil investicijski program za izvedbo sanacije prav tako so v proračunu 2018 bila na
postavki 152153 zagotovljena finančna sredstva. Dodatna sredstva v višini 400.000 EUR bi s
sporazumom zagotavljale DEM.
V istem obdobju je bila »posredovana s strani DRSI« pobuda o prenosu dela cestne
infrastrukture na državo (med katere je bil vključen tudi Malečniški most) katerega naj bi iz
sredstev Ministrstva za infrastrukturo, po opravljenem prenosu, pričeli tudi sanirati.
MOM je na zahtevo DRSI posredoval vso razpoložljivo projektno dokumentacijo (PZI) za izvedbo
sanacije, prav tako je bilo v tem obdobju že več usklajevanj v zadevi reševanja problematike
sanacije mostu, rekonstrukcije križišča Meljske cest in izvzema vinjetnega cestninjenja na hitri
cesti skozi Maribor vendar do končnega dogovora in podpisa o prenosu Malečniškega mostu v
državno infrastrukturno mrežo do današnjega dne še ni prišlo.
MOM in DRSI sta v fazi dogovora o prekategoriziranju cest v MOM (MOM pripravlja predlog
prekategorizacije cest). DRSI pogojuje prekategorizacijo predmetnega Malečniškega mosta z
ureditvijo semaforizacije v križišču Ulice Kraljeviča Marka-Meljske ceste.
Most trenutno vzdržuje skladno z določili občinski koncesionar NIGRAD KP vendar zaradi
predvidene sanacije in prenosa samo v minimalnem standardu .

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do 08.01.2020 v fizični obliki.

Pri odgovoru se vedno sklicujte na dokument št. 01003-1/2019-112, z dne 07.01.2020.

Pripravil:
Boštjan ŠTUHEC
Strokovni sodelavec V11I2-11
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave 120. 12. 2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:
Odgovor žue.ana, Aleksandra Saše ARSENOVIČA, na 10. seii MS MOM, 16. 12. 2019
Hvala, gospod Rajič. Komisija je v ustanavljanju.

Kot je na seji podal že odgovor g. župan, je komisija v ustanavljanju in bo imenovana v najkrajšem
možnem času. Tako bo pri vseh novih postopkih poimenovanja ulic, ki jih bo v letu 2020 kar nekaj,
sodelovala že nova komisija.

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

A =-. Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
~I?>"~a ~ect/.'~Vodja Službe za del9vanje mestnega sveta

~~e-~\(\et .?~/"~i-\ Rosana KLANCNIK, univ.dipl.prav.

~liJ~·(O:UW~-~
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Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 149
Svetnik-ca: MAG. BRANISLAV RAJIČ

Vsebina vprašanja/pobude:
V Mariboru se vse več gradi in posledično je pričakovati nastanek novih naselij, ulic, dovozov, prehodov in
potk. V izogib iskanju imen za njih v naglici ter predvsem brez zgodovinsko geografskih konotacij, v imenu
svetniške skupine Stranke SMC dajem pobudo, da Mestna občina Maribor ustanovi komisijo za
poimenovanje ulic. Njo bi tvorili predstavniki strokovne službe MOM in predstavniki iz Pokrajinskega arhiva
Maribor ter Pokrajinskega muzeja Maribor.
Naloga komisije naj bo priprava predlogov za poimenovanja naselij in ulic na območju Mestne občine
Maribor in obravnava predlogov zainteresirane javnosti.
V naši bogati zgodovini in žlahtni kulturni dediščini je veliko osebnosti, dogodkov, vrednot in običajev,
katerih še nismo dostojno obeležili in iztrgali pozabi.
S stališča krepitve zavedanja o pomenu našega obstoja na teh prostorih, je torej potrebno in nesmiselno
poimenovati nove urbane elemente: K potoku, Ob kanalu, Slavčkova, Pri mladi itn., medtem ko cela plejada
zaslužnih velikanov, ključnih dogodkov in mojstrovin brezpovratno drvi v pozabo.
Na zapisani internetni povezavi je zgodovinski dokument, ki priča o zavzetosti Mariborčanov v 19. stoletju
glede poimenovanja ulic v našem mestu.
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-E39R3FMD/9097dS40-c1d4-4ege-aecd-23e7Se89608d/PDF
Odgovornost do zanamcev v veliki meri sloni na odgovornem in spoštljivem odnosu do preteklosti in
dediščine. To odgovornost bomo pokazali tudi tako, da zgodovinskemu spominu odpremo ne le možganski,
temveč tudi urbani prostor.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16.12.2019
Zap. št. vp~_ašanja/pobude POBUDA ST. 150

ŽELJKO MILOVANOVIC
_.

Svetnik-ca:

Vsebina vprašanja/pobude:
S tokratno pobudo želim dati glas izjemno aktivni občanki, gospe Jasni Djordjevič, članici
Samoorganizirane četrtne skupnosti Center in Ivan Cankar (SČSClq, ki v času prenove Železniške
postaje in železniške infrastrukture med Mariborom in Šentiljem, že mesece pridobiva podporo za
restavracijo lokomotive JŽ 151-001 pred Železniško postajo, ki jo brutalno razjeda rja, čeprav je
vpisana v Register kulturne dediščine in stoji znotraj območja kulturnega spomenika Maribor-mestno
jedro, kar mestu gotovo ni v čast. PO mnenju strokovnjakov je vredna prenove, ker »je edini ohranjen
primer takega tipa na naših tleh ter je identitetno povezana s prihodom in razvojem železnice in
samega mesta«. Gospa se ob tem upravičeno sprašuje, kaj si mislijo potniki ali turisti, ko jo prvič
opazijo in meni, da bi prenovljena oddajala popolnoma drugačen vtis o mestu.
Dajem torej pobudo, da Mestna občina Maribor s svojimi službami družno podpre prizadevanje
občanke, ki ji ni vseeno za mesto in spodbudi Slovenske železnice, kot lastnika, in Železniški muzej, ki
lokomotivo vodi v svoji zbirki, k odgovornemu ravnanju s kulturno dediščino, torej k sanaciji
lokomotive pred Železniško postajo Maribor, ob tem pa se gospe Djordjevič tudi primerno zahvali za
ves do sedaj vložen trud v reševanje te problematike. Zavedati se moramo, da takšna raven
samoiniciativnosti občanov ni sama po sebi umevna in si je lahko ob vseh izzivih mesta želimo še več.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odqovor):
št. zadeve na organu, 029-26/2020-1 I Datum priprave I 07.01.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za kulturo in mladino
odgovor:

Pobudo svetnika Željka Milovanoviča v celoti sprejemamo, saj zadeva problematiko, s
katero se že dalj časa ukvarjamo. Urad za kulturo in mladino je že pred posredovanjem
gospe Djordjevič in MČ v zvezi z zelo slabim stanjem muzejske lokomotive pred glavnim
kolodvorom v Mariboru večkrat urgiral preko Muzeja narodne osvoboditve Maribor (ki je
pristojen za tehniško in industrijsko dediščino 20. stoletja v občinah, na območju
katerih izvaja državno muzejsko službo), preko Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter
neposredno pri Železniškem muzeju Slovenskih železnic. Edini odgovor Slovenskih
železnic (ki so lastnik muzejske lokomotive) doslej je bil, da so predmetno lokomotivo
pripravljeni zamenjati za drugo (obnovljeno), če MO Maribor prevzame stroške s tem v
zvezi. Ker sredstev za ta namen nimamo, taka rešitev za MO Maribor ni bila sprejemljiva,
iz Slovenskih železnic v nadaljevanju ni bilo odziva. V mesecu decembru smo dogovorili



termin (15. 1. 2020) sestanka z Muzejem NO ter gospo Djordjevič, na katerega vabimo i
tudi predstavnika Slovenskih železnic. Upamo, da bo skupen izkaz interesa mestnih i

organov, pristojne institucije in občanov za obnovo ali zamenjavo muzejske lokomotive
omogočil dogovor o primerni rešitvi in čimprejšnji izvedbi .
. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v
zadevi, pod katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 8. 1. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravi:
Daniel Sajko


