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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 VPRASANJE ST. 134
Svetnik-ca: JELKA KOLMAN IČ

Vsebina vprašanja/pobude:

V imenu krajanov Razvanja postavljam vprašanje, kako daleč je s projektom izgradnje vodovoda za naselje
Pri Habakuku in kdaj se bodo končno dela pričela. Glede na to, da je dokumentacija pridobljena, sredstva
zagotovljena v proračunu, gradbeno dovoljenje pridobljeno, odgovora v zvezi s tem projektom pa iz občina
oz. urada ni, kljub temu, da so že večkrat prosili zanj.
Prosim za pisni odgovor, odgovor pa posredujete tudi KS Razvanje. Hvala lepa.

Organ, ki je pripravil
odgovor:

I
Datum priprave I 07.01.2020
odgovora:

Odgovor (izpolni organ, ki j2rl2.ravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-114
pristojnem za odgovor*:

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

Sektor za komunalo in promet kot strokovna služba Mestne občine Maribor za področje oskrbe
z vodo (vodovod) podaja odgovor kot sledi:

Za projekt: »Vodooskrba zaselka Habakuk v KS Razvanje« so bila rezervirana finančna
sredstva v potrjenem planu 2019 v višini 350.000.00 EUR za izgradnjo vodovodnega omrežja z
objekti.

Zaradi novih prioritet v letu 2019 smo se odločili za realizacijo drugih nujnih investicij, katere niso
bile zajete v sprejetem proračunu za leto 2019, posledično s tem so se znižala načrtovana
finančna sredstva v višini 355.057,22 EUR.

Ocenjena vrednost projekta PZI znaša 469.806,00 brez DDV.

Izgradnja vodovoda za projekt: »Vodooskrba zaselka Habakuk v KS Razvanje« je predvidena v
predlogu rebalansa 2020.

Izbira izvajalca v skladu z ZJN-3 za projekt: »Vodooskrba zaselka Habakuk v KS Razvanje«;
izgradnja vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti za naselje Pri Habakuku bo takoj, ko
bodo zagotovljena finančna sredstva v proračunu za leto 2020 .

. * - 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:
Nives ČAVKA
Strokovni sodelavec V1I/2-11

vc~

Poslano:
Služba za delovanje mestnega sveta

Podpis vodje organa, ki pri~ravlja odgovor:

Uroš KOSI, univ. dipl. ekon} dipl. inž. prom.
_ Vodja sektorja

~ ~
J

2



J
MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Služba za delovanje mestnega sveta

Ulica heroja Staneta 1, 51-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Davčna številka: 5112709590, Matična številka: 5883369

Številka: 01300-158/2019-35
Datum: 20.12.2019

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

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 VPRASANJE ST. 135
Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Datum priprave 8. 1. 2020
od ovora:

Vsebina vprašanja/pobude:

ŽiVO MESTNO JEDRO DA, VENDAR BREZRAZGRAJANJAIN VANDALlZMA
Na podlagi 1. odstavka 15. člena Ustave Republike Slovenije, je potrebno zaščititi pravice stanovalcev do
reda in miru v nočnem času, do varnosti, do čistega okolja in zaščite privatne lastnine, saj te ne
predstavljajo zgolj individualnih pravic, temveč občo (javno) korist. Prav tako Ustava v drugem odstavku 74.
člena nalaga, da mora biti (sicer svobodna) gospodarska pobuda omejena z javno koristjo. Ta je v mnenjih
Komisije ustrezno zajeta in jo je dolžan pristojni urad Mestne občine Maribor, na temelju ustavnih določb in
ohranjanja ravnovesja med interesi v centru mesta, dosledno upoštevati.
Zastavljam vprašanje, kako dolgo in zakaj se bosta še tolerirala razgrajanje in vandalizem v nočnih urah v
najožjem in najstarejšem mestnem jedru (predvsem Lent, Glavni trg in Koroška cesta), ki bi moral biti
namenjen umirjenim in za to kulturno-zgodovinsko okolje primernim prireditvam?"

Urad za gospodarske dejavnosti

Enako oz. podobno vprašanje smo dne, 11. 3. 2019, prejeli od svetnika, mag. Luketič Zdravka.
Odgovorili smo dne, 15. 3. 2019, in sicer je bil naš odgovor naslednji:

»0 podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov odločamo v skladu s Pravilnikom o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Ur. 1. RS, št. 78/99, 107/00, 30106 in 93/07) in določili Odredbe o merilih
za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (MUV štev. 26/08, 31/08,15/09). Sprejeta je bila na podlagi 12.
člena Zakona o gostinstvu, ki pooblašča lokalno skupnost, da lahko sprejme akt, v katerem
glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev
obratovalnega časa.

Območje mestnega središča je v prostorskih aktih določeno kot območje za centralne
dejavnosti. Kot takšno je primarno namenjeno za trgovine, hotele, gostinsko in turistično
dejavnost oz. druge vrste storitvenih dejavnosti, glede na turistični pomen starega mestnega
'edra a zan' vera'o dru ačna merila za določan'e odaršane a obratovalne a časa, kot za



druga območja mesta. Z ozirom na omenjeno prostorsko opredelitev in glede na značilnosti
tega območja oz. dejstvo, da gre za turistično zanimiv del mesta, se na tem območju podaljšan
obratovalni čas lahko dovoli tudi gostinskim obratom v stanovanjskih objektih glede na vrsto
gostinskega obrata, in sicer do 23.00 ure oz. 1.00 ure v petek in soboto za nižje kategorije
obratov (bar, okrepčevalnica, slaščičarna) ter do 24.00 ure oz. do 2.00 ure v petek in soboto za
višje kategorije obratov (kavarno, gostilno, restavracijo). Tak režim je bil v veljavi že pred
sprejetjem navedene odredbe oz. velja že več kot 20 let, navedena ureditev pa je primerljiva
tudi z ureditvijo v drugih večjih slovenskih mestih oz. občinah.

Izvajanje določb zgoraj omenjenega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organi in
policisti, ki so pristojni tudi za ukrepanje in sankcioniranje kršiteljev, njihove ugotovitve pa so
odločilnega pomena za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov. Soglasje k
podaljšanemu obratovalnemu času se lahko izda pod pogojem, da v zadnjem letu pred prijavo
obratovalnega časa niso bile ugotovljene več kot tri kršitve javnega reda in miru vali pred
gostinskim obratom ali kršitve obratovalnega časa, ki sta jih uradno ugotovili policija ali tržna
inšpekcija na podlagi prijav stanovalcev ali po uradni dolžnosti ob rednih in izrednih nadzorih in
kontrolah. Pri tem na uradu konstantno sodelujemo s policijo in tržno inšpekcijo in dosledno
upoštevamo njihove ugotovitve. «

Kot navedeno, se soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času lahko izda pod določenimi
pogoji največ za obdobje enega koledarskega leta, kar pomeni, da si ga morajo gostinci
ponovno pridobiti za tekoče koledarsko leto. Na podlagi prejetih vlog gostincev za leto 2020
smo policijo in tržno inšpekcijo že zaprosili za podatke o njihovih uqotovitvah glede kršitev
javnega reda in miru ter kršitev obratovalnega časa v letu 2019, na osnovi katerih bomo
preverjali izpolnjevanje pogojev za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času za leto
2020. Konkretnih podatkov še nismo prejeli, ker zadeve še preverjajo, bomo pa njihove
ugotovitve upoštevali pri izdaji odločb za leto 2020. Na splošno pa so na policiji pojasnili, da je
bil v letu 2019 nekoliko problematičen dogodek »Špricer fest«, da pa sicer ni bilo posebej
izstopajočih primerov vandalizrna in razgrajanja .

. * - 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:
Irena Štraus

levetova c

Priloga:
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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 VPRASANJE ST. 136
Svetnik-ca: ZELJKO VOGRIN

Vsebina vprašanja/pobude:

Mestna občina Maribor je meseca Novembra 2018 naročila projektno dokumentacijo za izgradnjo
distribucijskega plinovoda v Pušnikovi ulici.
Stanovalci te ulice prosijo za informacijo v kakšni je postopek. Večkrat so se že obrnili na pristojne službe
MOM, vendar konkretnih odgovorov niso dobili, tako da ne veš kdaj in če sploh bo prišlo do realizacije.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019 - 111 I Datum priprave I 07.01.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor
odgovor:
Gradbeno dovoljenje za plinovodno omrežje po Pušnikovi ulici je bilo pridobljeno 18.09.2019.
Izvedba plinovoda v Pušnikovi ulici je previdena v predlogu rebalansa 2020. Ocenjujemo da bo
plinovod izveden v drugi polovici leta 2020 .

v v .. v. * - 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. 2019, v fizični obliki.

\
Podpis vodje organa, ki R· ravlja odgovor:

Gorazd ŠK
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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 VPRASANJE ST. 137
Svetnik-ca: MATIC MATJASIČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Moje vprašanje pa je vezano na prejšnjo sejo, ko smo sprejeli sklep o dodelitvi dodatnih sredstev Športnim
objektom Maribor, hkrati pa zavod in direktorja zavezali k novelaciji sanacijskega načrta ter pripravo
akcijskega načrta. Moje vprašanje je: ali je vodstvo MOM podalo jasne usmeritve zavodu in pisne odgovore
na njihova vprašanja v zvezi z novelacijo sanacijskega načrta ter kakšno težo in obvezo bo dejansko za vas
predstavljal ta nov sanacijski in akcijski načrt? Seznanjen sem namreč, da so ŠOM pred pripravo na MOM
naslovili vprašanja vezana na razmejitev tržne in javne dejavnosti, upravljanja objektov (Hipodrom,
Mariborski otok, Skate park) ter druga vprašanja, ki so relevantna za pripravo obeh dokumentov. Pisnih,
jasnih odgovorov na to naj ne bi dobili, zato prosim za odgovor vodstva MOM (župana ali pristojnega
podžupana) ali so te usmeritve v jasni pisni obliki tudi podali. Ne želim si namreč, da bi spet prišli v situacijo,
ko bi imeli svetniki na mizi nerealni sanacijski načrt, ki se ne bo izvrševal, ampak si želim načrt, ki bo usklajen
med vodstvom MOM ter Športnimi objekti Maribor in ki bo slednje končno potegnil iz finančne luknje ter
odprl potencial razvoja športnih objektov v Maribor tudi v prihodnje. Hvala za odgovor!

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 02900-25/2019-167 1Datum priprave 123.12.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za šport
odgovor:
Direktor Javnega zavoda športni objekti Maribor je prejel odgovore na vsa zastavljena
vprašanja iz dopisa z dne 29.11.2019. Smernice so bile dogovorjene na skupnem sestanku
dne 02.12.2019 ter deloma po elektronski pošti.

- - .. -. * - 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.

Odgovor pripravil-a:
Anja Ko- e \ niv. dipl. prav.
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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 VPRASANJE ST. 138
Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Gospod župan, četrta podžupanja Alenka ISKRAje bila imenovanja s strani koalicijskih MS zaradi potrebe, da
vas razbremeni, kot ste izjavili, preobilice dela. Očitno pa podžupanja rešuje samo svojo eksistenco glede na
njen odgovor, ki ga je podala 07. 10. 2019 na MČ Radvanje, saj podžupanja očitno namerno ali nenamerno
ne ve, da občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev po 13. členu Zakona
o lokalni samoupravi. Zato krajane MČ Radvanje zanima: Kdaj in če bo podžupanja Alenka ISKRApričela svoje
delo opravljati tako kot narekuje 13. člen Zakona o lokalni samoupravi?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-16/2019 I Datum priprave 117. 1. 2020
pristojnem za odqovor": odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

$poštovana ga. Jančič.

Vaše očitke glede delovanja podžupanje go. Alenke Iskra ostro zavračamo in sporočamo, da
podžupanja svoje delo v skladu s 13. členom Zakona o lokalni skupnosti opravlja vsak delovni
dan, kljub temu, da je na mestu podžupanje imenovana neprofesionalno. Prav tako naj v
imenu podžupanje in vodstva jasno sporočimo, da se vsi skupaj dobro zavedamo 13. člena in
celotnega Zakona o lokalni samoupravi ter svoje delo opravljamo v najboljši veri za dobrobit
mesta Maribor vsak sleherni dan.
Lep pozdrav!

- - .. -. * - 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.

Odgovor pripravil-a: Kabinet župana

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS1:
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16.12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 139
Svetnik-ca: MIHA RECEK

Vsebina vprašanja/pobude:

Dobil sem informacijo, za katero me ljudje prosijo, da jo preverim. Namreč, zanima me, ker je bil na razpisu
za Veseli december eksplicitno določeno, da si mora organizator sam pridobiti sponzorska sredstva, zakaj so
bile potem takem podjetja v večinski občinski lasti pozvana s strani župana, da sponzorirajo Čarobni
december. Podjetja, ki so bila pozvana so Mariborske lekarne, Nigrad in Energetika Maribor - v kakšne
znesku?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

1
Datum priprave 117.1.2020
odgovora:

St. zadeve na organu, 01003-16/2019
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:
Spoštovani,

Iz omenjenega vprašanja je razvidno splošno pomanjkanje ustreznih informacij in

nepoznavanje tematike zato v nadaljevanju podajam nekoliko daljši odgovor.

Odgovor:

- MO Maribor v letu 2019 ni objavila razpisa za »Veseli december«,

- v nobenem izmed javnih povabil, ki jih je objavila ni bilo »ekspiicitno določeno, da si

mora organizator sam pridobiti sponzorska sredstva«.

Obrazložitev:

MO Maribor je dne 9.10. 2019 objavila Javno povabilo za najem javnih površin in opreme

za izvedbo prireditev »Čarobni december 2019 in silvestrova nje na prostem v Mariboru (

in ne »Veseli december«). Namen javnega povabila je bil pridobiti najemnika javnih površin in

opreme, kot so stojnice, hiške in oder za izvedbo prireditev »Čarobni december 2019 ter

silvestrovanja na prostem v mestnem jedru v Mariboru na različnih prizoriščih.



Na javno povabilo se do roka (21.10.2019) ni odzvala nobena fizična (samostojni podjetnik) ali

pravna oseba zato je MO Maribor sprejela odločitev, da sama nemudoma in aktivno pristopi

k organizaciji prireditev Čarobni december 2019 skupaj z Zavodom za turizem Maribor-

Pohorje. MO Maribor je prevzela organizacijo in koordinacijo prireditev na glavnem

prireditvenem prostoru na Trgu Leona Štuklja in postavitev drsališča na Trgu Svobode, Zavod

za turizem pa organizacijo božično novoletnega sejma na Trgu Svobode, dogodek Prižig luči,

koordinacijo drugih dogodkov v okviru prireditev Čarobni december, ter promocijo prazničnega

dogajanja.

Dne 30. 10. 2019 je MO Maribor poslala Povabilo k oddaji ponudbe za program in produkcijo

v okviru prireditev Čarobni december 2019 in silvestrovanja na prostem v Mariboru na

Trgu Leona Štuklja, petim poslovnim subjektom/ producentom, ki so bodisi v preteklih letih že

sodelovali pri organizaciji prireditev Čarobni december (izbrani iz Končnega poročila o opravljeni

notranji reviziji pravilnosti poslovanja v javnem zavodu Zavod za turizem Maribor- Pohorje za

leto 2018, za Čarobni december 2018-v nadaljevanju: revizijsko poročilo) ali v podobnih

projektih v Mestni občini Maribor oziroma tiste, ki imajo druge referenčne izkušnje z

pripravo/produkcijo podobnih programov izven Mestne občine Maribor.

Naročnik je med prejetimi ponudbami izbral tisto, ki se je najbolj približala naročnikovim željam

in usmeritvam ter ki je bila za naročnika tudi zneskovno sprejemljiva.
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Na podlagi priporočil notranje revizorke iz revizijskega poročila za predlanske prireditve

Čarobni december 2018 v organizaciji ZZTPM, je naročnik v javnem povabilu navedel

usmeritve in kriterije oz. prednosti po katerih bo izbral ustreznega ponudnika in sicer:

najbolj celovita ponudba,

programska ponudba, ki se bo najbolj približala programskim usmeritvam,

cena nižja cena od zahtevanega zneska (68.000,00 EUR brez DDV).

V javnem povabilu je kot prednost pri izbiri navedel tudi naslednje:

»Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo za program pridobil tudi sponzorjalje programa. V

primeru, da ponudnik pridobi sponzorja ali sponzorje naj ponudbi prito�i dokazilo (potrdilo) iz

katerega bo razvidna namera sponzorja o sponzoriranju. Sponzor bo pogodbo o sponzoriranju

sklenil z MO Maribor« (besedilo iz Povabila k oddaji ponudbe za program in produkcijo v

okviru prireditev Čarobni december 2019 in silvestrovanja na prostem v Mariboru na Trgu

Leona Štuklja).

Iz besedila povabila je razvidno, da:

sponzorska sredstva ponudnika niso obveza, pač pa prednost pri izbiri

gre za sponzoriranje programa in ne organizacije prireditev (saj ponudnik ni

organizator prireditve temveč samo producent programske sheme),



Izbrani ponudnik, Agencija Damn, je bil edini ponudnik, ki je ob prijavi priložil potrdila o nameri

sponzoriranja dveh sponzorjev in jih nato v nadaljevanju tudi realiziral. MOM je tako podpisala

sponzorski pogodbi v skupni vrednosti 3.800,00 EUR z dvema podjetjema, ki nista v lasti MO

Maribor.

Tako kot za vse večje prireditve v mestu (Festival Lent, Zlata lisica .... ) velja tudi za organizacijo

prireditev Čarobni december, so lani prav tekle aktivnosti za pridobivanje sponzorjev oz.

donatorjev. Prireditve Čarobni december so namreč zaradi velike obiskanosti izjemna priložnost,

da se večjemu številom ljudi na prizoriščih predstavijo podjetja, ki želijo promovirati svoje storitve

ali izdelke.

Podjetjem, tudi tistim, ki so že lani sodelovala pri sponzoriranju (med njimi so bila tudi javna

podjetja), so bila po elektronski poti poslana povabila k sponzoriranju oz. doniranju.

Poslanih je bilo več kot 30 vabil k sodelovanju. Odzvalo se je 12 podjetij sponzorjev/donatorjev,

ki so prispevala sponzorska/donatorska sredstva v obliki denarnih prispevkov, opravljenih

storitev ali materialnih sredstev.

Na povabilo so se odzvala tudi štiri podjetja v lasti MOM:

Energetika Maribor - donacija (električno kolo/ nagrada v žrebanju v okviru

humanitarne akcije Dobrodelni kozarec za Matijo) v višini 2.084,25 EUR

Marprom d.o.o - donacija (smučarske vozovnice nagrade v žrebanju v okviru

humanitarne akcije Dobrodelni kozarec za Matijo) v višini 855, EUR

Nigrad d.o.o- sponzoriranje (denarna sredstva) v višini 3.000,00 EUR

Mariborske lekarne - sponzoriranje (denarna sredstva) v višini 3.000,00
EUR.

Skupaj je bilo zbranih sponzorskih/donatorskih v vseh oblikah 27.322,45 EUR, od tega

11.100,00 v denarnih sredstvih .
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. * - 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: Neva Pipan, Kabinet župana

Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
(- '7-r~~C
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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 VPRASANJE ST. 140
Svetnik-ca: BREDA ČE PE VIZJAK

Vsebina vprašanja/pobude:

Imam kratko vprašanje. Pričakovala sem oziroma mogoče so tudi drugi pričakovali, da se bo tematika znašla
pod kakšno točko, namreč vprašanje razrešenih nadzornikov v Marpromu in Energetiki. Pri obeh ni bilo
spoštovano načelo zakonitosti in ne vem kateri člen je, nisem pravnik, 297. člen našegastatuta, po katerem
bi morali, tako kot smo opozarjali na seji, če se spomnite, nadzorniki biti imenovani z dvotretjinsko večino.
Vprašali smo, zakaj in nismo bili dobili odgovora; zakaj jih želite zamenjati sredi mandata, kaj je narobe, ni
bilo nič, nam ni bilo prav, ampak tako je pač zadeva.Zdaj je sodiščev bistvu pokazalo s svojo odločitvijo, da
smo mi imeli prav. Kdaj boste na novo sprožili ta postopek in kaj bo z nadzorniki v Energetiki?Tam je bila isto
skupščina z enakim številom potrebnih glasov. Sicer se ni noben pritožil, vprašanje pa je, kakšni bodo sklepi
tega nadzornega organa v Energetiki, če se bo nekdo pritožil na odločitev in ugotavljal, da nadzorniki niso bili
imenovani zakonito.

Od_govor (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 tussuu: Aleksandra Saše ARSENOVIČA, na 10. seji MS MOM, 16. 12. 2019
Karse Marproma tiče, gre našapritožba jutri naprej. Mi ševedno mislimo, da smo prav vse naredili in bo
postopek to tudi pokazal.

- ... * - Elektronsko posto 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 pripravil-a:
Rosana KLANČNIK ~~A 08(}' ,

,.t!J ••..(\3 uPr,/1- '\ P doi di k" l' d
~ 'lJ~~~etŽlJ/) t.. -v '. o PIS vo Je organa, I priprav Ja o govor:~J\;~;r~~ \yodja Službe za de~ovanje mestnega sveta

"" Rosana KLANCNIK, univ.dipl.prav.

~iw~
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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 VPRASANJE ST. 141
Svetnik-ca: IGOR JURISIC

Vsebina vprašanja/pobude:
Koliko otroških igrišč in fitnesov na prostem se bo v leto 2020 obnovilo in koliko izgradilo in obnovilo
oziroma obogatilo?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-109
pristojnem za odgovor*: I

Datum priprave I 06.01.2020
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo, promet in prostor MOM

Spoštovani.
Zahvaljujemo se za vaše vprašanje. Sporočamo vam, da se bo v letu 2020 na javnih igriščih
postavilo 7 novih igral (4 od teh so začasno postavljena na zgornjem platoju Trga svobode) v
sklopu Energetsko obarvanega otroškega igrišča.

V južnem delu Magdalenskega parka se obeta nekaj novosti in sicer bodo na lokaciji Ob
železnici, kjer so še do pred kratkim stale klopi, postavljena nova igrala. Obnovljeno bo tudi
košarkarsko igrišče v severnem delu parka.

Skladno z že izdelanim projektom je v načrtu tudi izgradnja novega otroškega igrišča v
Macunovi ulici, kjer je trenutno le učilnica na prostem. V kolikor bodo sredstva potrjena v
sklopu rebalansa za leto 2020, bo občina pridobila novo igrišče.

Urad za šport v letošnjem letu planira postavitev iz Magdalenskega parka odstranjenih fitnes
na2'"av na novo lokacijo, ki pa zaenkrat še ni znana .
. * - Elektronsko posto 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 pripravila:
Anja Pavliči6
Svetovalka I P~
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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 VPRASANJE ST. 143
Svetnik-ca: MATEJ ZMAVC

Vsebina vprašanja/pobude:

Nekateri mestni svetniki smo imeli v prejšnjem mandatu pomisleke nad tako imenovanim Centrom za
pripravo sekundarnih surovin oz. sortirnico odpadkov, ki je začela poskusno obratovati 26.6,2018, za dobo
enega leta. Poskusno obratovanje je bilo namenjeno umerjanju strojev in približevanju rezultatov ciljnim
vrednostim oziroma tistim, katerim se je izvajalec zavezal v pogodbi. Na vseh sejah mestnega sveta pod
prejšnjim vodstvom je bilo prav tako predstavljeno, da bo sortirnica znižala stroške obdelave odpadkov, pri
čemer naj bi cene storitev za občane ostale nespremenjene.
Zanima me, kakšni so izsledki enoletnega poskusnega obratovanja in ali bomo z le-temi ter samim poročilom
o poskusnem obratovanju seznanjeni?

6.1.2020

Snaga d.o.o.

Rezultati poskusnega obratovanja so naslednji: 38 % je preostanka težke frakcije za predajo v
obdelavo pred odstranjevanjem, 34 % je lahke frakcije za predajo v predelavo v alternativno
gorivo, razlika so izločene frakcije.

Zaradi stanja na svetovnem odpadkovnem trgu (zaprtje daljnovzhodnih trgov) večina izločenih
frakcij iz komunalnih odpadkov trenutno ni prodajna, pač pa se predaja kot energetsko bogata
frakcija (papir, folije, mešana plastika). Prevzem frakcij v nadaljnjo obdelavo in predelavo je
zaradi omenjenega stanja na odpadkovnem trgu pretežno z negativnim predznakom - za
njihovo oddajo je potrebno plačati (pred tem so se te frakcije prodajale!). Posledica stanja na
trgu je, da sortirnica trenutne ne pripomore k nižanju stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki.

Končno poročilo o poskusnem obratovanju sortirnice med izvajalcem in naročnikom še ni
usklajeno, zato ni dokončno. Ko bo dokončno, ga bomo posredovali tudi mestnemu svetu
MOM kot or anu, ki bdi nad delovaniern 'avne a odietia.

.• - 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: Branko Kosi

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Janez Letnik, direktor

,..,,-
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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 VPRASANJE ST. 144
Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprašanja/pobude:

Na 5. seji sem dal pobudo za rešitev problema Snage. Povedal sem, da je podjetje v hudi finančnih težavah,
tudi zaradi zadev iz preteklosti, med drugim sem omenil stroške, ki jih imamo za sanacijo nevarnih odlagališč
in pa seveda tudi z azilom za živali, kjer Snaga pridela vsako leto 100 tisoč evrov minusa. Do danes pravzaprav
odgovora na to nisem dobil. Ali je krizni manager g. Alan PERCobvestil župana MOM o realnem stanju v
SNAGI? Ali je župan sploh seznanjen s situacijo?

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

Komunikaciia med županom in (tudi novim) vodstvom podjetja Snaga poteka ažurno in
nemoteno. Zupan je o ključnih projektih, nalogah in izzivih obveščen.

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: Kabinet župana

Podpis v~organa, ki pripravlja odgovor:

rr+-»:
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda(iz..Qolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 10. SEJA MS MOM
Datum seje MS 16. 12.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 145
Svetnik-ca: TAT JANA FRANGEZ

Vsebina vprašanja/pobude:

Name so se obrnili člani samoorganizirane četrtne skupnosti Tezno, ki so zaskrbljeni, ker se kljub njihovim
pomislekom za izgradnjo poligona MOM ne odziva dovolj. Njihovi pomisleki so priloga tega vprašanja in ga
bom kar prebrala. Moje vprašanje je pa, ali se je MOM posvetovala z občani, predvsem v luči slabe kvalitete
življenja v MČ Tezno. Prav tako me zanima, ali je MOM vsaj preverila nadomestne lokacije, ki so jih predlagali
krajani. Če da, kakšni so razlogi, da je ostala v igri prav ta lokacija, če ne, pa me zanima, zakaj ne.
Priloga: dopis Iniciative mestni zbor (SČSTezno)

Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-115 Datum priprave 7.1.2020
ristoinem za od ovor*: od ovora:

Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje
od ovor: rostora
Mestna občina Maribor je v oktobru 2018 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja Tezno Te 6 C - vadbeni poligon, v sklopu katerega se na območje
umeščajo parkirišča, dva poligona za usposabljanje voznikov kategorij A, B in višje ter parkovna
površina, na kateri se izvaja dejavnost kramarskega sejma. Izhodišče za pripravo prostorskega
akta, ki ne generira trajnih rešitev (gre v večji meri za nivojske ureditve, kjer je v nadaljevanju
mogoče izvajati kvalitetno gradnjo) je bilo dejstvo, da Maribor kot regijsko središče ne razpolaga
z ustrezno površino za trening mladih voznikov, preden le-ti kot kandidati usposabljanje
nadaljujejo na cestah. Ker je takšno usposabljanje v postopku potrebno, so mariborski kandidati
za ta namen uporabljali površine na Ptuju, Murski Soboti ali kot alternativo na praznih parkiriščih
trgovskih centrov, kjer pa ni bilo mogoče postaviti poligonov. S tem se je konkurenčnost avtošol
na tem območju zmanjševala. Predlog lokacije je obravnavala posebna delovne skupina, ki je
hkrati ugotovila, da v tem trenutku v občini nimamo drugih ustreznih lokacij, ki bi bile primerne
za tovrstno dejavnost. Predlog umeščanja poligona v infrastrukturni koridor na vzhodu mesta, ki
je bil podan s strani občanov, ni bil realen, saj v tem delu ni stavbnih zemljišč, na katera bi bilo
mogoče poligon umestiti, zato je bila lokacija na Teznu potrjena kot najprimernejša.
Na osnovi zgoraj navedenega ter interesa lastnika, da zemljišče začasno uredi za predlagani
namen, hkrati pa ob nedeljah še vedno omogoča izvajanje kramarskega sejma, ki je pomemben
za skupine socialno ogroženih občanov, se je izvedel postopek priprave prostorskega akta z
vsemi potrebnimi fazami. Že na javni razgrnitvi in kasneje v stališčih do pripomb je bil očitek, da
se bo promet in s tem obremenitev s hrupom na območju zaradi umestitve vadbenega poligona
drastično ovečala, o'asn'en s redvidenimi ka acitetami oli ona. Te a sestavl"a'o izrisane



poti, opremljene z ovirami, skozi katere mora kandidat za voznika uspešno zapeljati svojo vozilo.
Na poligonu se ne razvijajo velike hitrosti, saj je vožnja skozi postavljene ovire namenjena
pridobivanju veščin spretnosti. Poligon za kandidate za dovoljenja nižjih kategorij sestavljajo cca.
3 - 4 steze, na katerih je lahko hkrati po 1 vozilo. Torej je skupno število vozil na poligonu v 1 uri
usposabljanja največ štiri. Poligon za višje kategorije bo sestavljen iz simulacije prometnih pasov
z križišči, rondojem in nivojsko rampo ter je prvenstveno namenjen pridobivanju veščin varne
vožnje z tovornimi in dostavnimi vozili. Tudi ta poligon ne omogoča razvijanje velikih hitrosti,
ampak je namenjen prvenstveno pridobivanju spretnosti za vožnjo v prometu. Predvidena
obremenitev z vozili v 1 uri je ocenjena na 3 - 5 vozil, ki se lahko hkrati pojavljajo na poligonu.
Skupaj je lahko na poligonu v eni uri največ 9 vozil. Usposabljanja se izvajajo v dnevnem času.
PO vsebini bo poligon predstavljal vadbeni poligon, ne poligon varne vožnje; razne situacije, kot
je hitro zaviranje, zdrsavanje, pospeševanje in podobno na tem poligonu ni predvideno. Samo
izvajanje programa varne vožnje poteka po programu, ki ne predstavlja odstopanj od običajne
ravni hrupa v okolju. Vozila na poligonu ne razvijajo večjih hitrosti in posledično sunkovitih
zaviranj, temveč so vozniki usmerjeni k obvladovanju spretnostne vožnje.
Na območju poligona že sedaj poteka občasna sejemska dejavnost - kramarski sejem, ki je
organiziran ob koncu tedna in se izvaja na večinskem delu obravnavanega območja.
Organizacija postavitev in samega dogodka se je razvijala nenačrtovano skozi čas, zato ni
posebnih oblikovalskih kvalitet sejma, ki so sledile izključno trenutnim potrebam. Prizorišče
sejemske dejavnosti se iz leta v leto stihijsko širi. S sprejetjem OPPN se na tem območju ohranja
funkcija občasne sejemske dejavnosti, ki se bo izvajala ob sobotah in nedeljah, ko vadbeni
poligon ni v funkciji. Z ureditvami poligona za višje kategorije in območje parka se bo za izvajanje
vzpostavil oblikovni red sejemske infrastrukture, kar bo imelo za posledico urejen in zaključen
sejemski prostor. V primeru, da bi se na tem območju načrtovale trajnejše ureditve (poslovni oz.
stanovanjski objekti), bi bila usoda te sejemske prireditve negotova.
Prostorski akt je bil potrjen, je veljaven in prestavlja ustrezno pravno podlago za posege na tem
območju. V sklopu priprave akta je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo, da načrtovana
prostorska ureditev ne bo povzročila vpliva na okolje, zato ni bila zahtevana presoja vplivov.
Mestna četrt Tezno se v postopku ni izrekla proti umestitvi poligona; predsednik MČ Tezno je v
razpravi na mestnem svetu projekt podprl. Prav tako Mestna občina Maribor nima možnosti
prepovedati izvajanja dejavnosti (na zemljišču, ki je v lasti druge pravne ali fizične osebe), ki je
v prostor umeščena v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.

. * - 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:
mag. Lidija Kodrič Vuk

Priloga:
/

)
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

mag. Lidija Kodrič Vuk
vodj sektorja
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