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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 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23.11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 232
Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprašanja/pobude:

Dajem pobudo, da MOM v komunikaciji s policijo zaprosi za izvajanje pogostejših kontrol
(ne)nošenja zaščitnih mask in prepovedi zbiranja. Kršitev je v mestu veliko, zato prosimo, da policija
in morda tudi drugi pooblaščeni organi patruljirajo redno, kot je bila to nekoč zelo uspešna praksa.
Vsakršno zbiranje ogroža naše skupno zdravje zaradi bolezni (OVID 19 in je potrebno tudi
protestnike, ki se nezakonito zbirajo v centru mesta dosledno sankcionirati.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave 13. 12. 2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Medobčinsko redarstvo Maribor
odgovor:
Tudi v Medobčinskem redarstvu Maribor, zraven policije, izvajamo od razglasitve
epidemije ob svojih rednih nalogah tudi nadzore spoštovanja ukrepov COVID-19. Tako
smo do sedaj opravili več kot 1000 nadzorov, največ prav v ožjem centru mesta in pri
tem izrekli 46 opozoril posameznikom. Glob nismo izrekali, saj so vsi opozorila
upoštevali in s kršitvami prenehali. Ob tem je potrebno poudariti, da redarstva
neposredne pristojnosti za vodenje prekrškovnih postopkov v primeru upoštevanja
ukrepov »zaščitne maske« pooblastil nimajo.

- - .. -. * - 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, 9. 12. 2020, v fizični obliki.

Priloga:

Igor RepOdgovor pripravil-a:

, 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 MS):
Zap. št. seje MS 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23.11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 233
Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

Ker je stanje v Mariboru, v času COVID-a zelo slabo, najbolj pa so prizadete osebe s posebnimi potrebami,
dajem pobudo, da člani in članice Mestnega sveta, eno mesečno sejnino namenimo MEDOBČNINSKEMU
DRUŠTVO SOŽiTJE- društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju MARIBOR, za institucionalno
varstvo (bivaina enota) in jim omogočili sprostitveno rehabilitacijo, ko bodo dane možnostjo, da si naberejo
novih moči in s tem pokažemo lepo gesto. Njihov TRR je SI 560417 30000807 719, pri banki NOVA KBM
d.d.
Dajem pobudo, da skupaj doniramo in jim skupaj z novoletnim voščilom izročimo. HVALA.
»Tisti, ki jemljejo, ponavadi niso srečni, srečni so tisti, ki dajejo.« Charles H. Burr - kot pregovor pravi,
pomagajmo skupaj in srečni bomo. Pred leti smo nekateri svetniki tudi tako omogočili večerjo brezdomcem

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave I
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za delovanje mestnega sveta
odgovor:

§poštovanil
Zal samih sejnine neposredno iz proračuna ne moremo donirati v dobrodelne namene,
to lahko naredi vsak posamezni svetnik, takrat, ko že prejme nakazano sejnino (sejnina
je dohodek, ki je tudi obdavčen).
Zahvaljujemo se Vam za podano pobudo, ki so jo slišali vsi svetniki prisotni na seji in
menim, da ji bodo v največji meri tudi sledili.

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 pripravila:
Rosana Klančnik
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

V~rašanje/pobuda(izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23. 11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 234
Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprašanja/pobude:

spoštovani gospod župan. Dotaknil bi se problematike vinsko-turistične ceste VTC-18, tj. prve mariborske
vinske ceste, ki bi jo bilo potrebno glede na dotrajanost in uničenost že zdavnaj posodobiti in preplastiti.
Aktualna politika turizma MOM se obrača na vinorodni okoliš in vinogradniško tradicijo, kar je moč prepoznati
v sloganu »mesto vina«, sam opažam ravno nasprotne aktivnosti, ko gledam, kako na najboljših
vinograd niških legah zasajujejo kostanje, orehe in podobno drevje. Ali moramo spremeniti javno izrekanje o
smeri turističnega razvoja ali bomo koherentni v svojih dejanjih in besedah. Prosim za pisni odgovor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, I Datum priprave I
pristojnem za odgovor*: 01003-1/2019-170 odgovora: 07.12.2020
Organ, ki je pripravil
oqgovor: UKPP
V proračunu za leto 2021 je uvrščena izdelava projektne dokumentacije za sanacijo
ceste Zg. Košaki (vodohran).
V decembru 2020 in prvi polovici leta 2021 ima Telekom (GVO) v planu položiti optično
omrežje po celotni trasi ceste (VTC-18). V kolikor bodo posegali v asfaltno površino
bodo le-to sanirali v večjem obsegu kot je tudi zapisano v tehničnih smernicah. Ko bodo
z deli zaključili, bomo naredili plan za sanacijo dotrajanih odsekov asfaltne površine na
tej cesti. Potrudili se bomo, da te odseke uvrstimo v plan sanacij asfaltnih prevlek v letu
2021.

Tomislav Rebernik
Stro~YJdel~c
~~( je organa, ki pripravlja odgovor:

Vodja urada:
ana FRAS univ. dipl. gospo inž.

~

Odgovor pripravil:
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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 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23. 11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 236
Svetnik-ca: ZELJKO MILOVANOvfC

Vsebina vprašanja/pobude:

11. 11. 2020 se je začela javna razprava o osnutku pokrajinske zakonodaje, ki ga je pod okriljem Državnega
sveta RS pripravila strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika. Občinski sveti bodo kmalu ali so že
bili pozvani, naj se do 1. marca 2021 opredelijo do osnutka pokrajinske zakonodaje.
Gradivo, ki je strokovna skupina oblikovala v obliki zbornika, med drugim vsebuje osnutek Zakona o
pokrajinah in Zakona o financiranju pokrajin. Mestna občina Maribor se v tej viziji pokrajin predvideva kot
samostojna pokrajina, medtem ko bi se naj vse ostale podravske občine združile v štajersko pokrajino, ki bo
imela sedež na Ptuju.
Menimo, da bo takšna teritorialna zasnova naše države usodno vplivala na naš razvoj in da se naši regiji in
mestu ob tem, da imajo državni vizionarji predstavo Maribora kot neke (administrativno odrezane) enklave,
ne piše nič dobrega.
V Listi kolesarjev in pešcev dajemo pobudo, da vodstvo MOM nemudoma oblikuje strokovno delovno telo, ki
se bo soočilo s predlagano zakonodajo in nam bo pomagalo oblikovati stališče in alternative predlaganemu
zakonodajnemu paketu.

Odgovor (izpolni orqan, ki pripravlja odqovor):
Št. zadeve na organu, IDatum priprave 113. 1. 2021
pristojnem za odcovor': odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Saša Arsenovič, župan MOM: »Se popolnoma strinjam, g. tvtilovonovič, tema za nas. Šlo je tukaj za dve
posebni področji, zdaj na koncu pa je seveda Bistra pristavila svojo skledico, jaz se s tem nikakor ne
strinjam, mi se poskušamo kot center te regije povezovati tudi čez regijsko v okviru partnerstva za
Pohorje, sedaj smo začeli govoriti tudi o Štajerski, nikakor pa ne vidim, da bi bil center Štajerske po novem
na Ptuju, ker ta igra se je odigrala takrat ko se je delal prenos sedeža bizantinske cerkve, ki je v Mariboru.
Tako da, se strinjam. «

Naj dodamo, da je znotraj MOM že ustanovljena delovna skupina, ki se po posameznih področjih ukvarja
z omenjeno tematiko in pripravlja predloge.



· * _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 pripravil-a: j~UGo...~(~
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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 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23. 11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 237
Svetnik-ca: TAT JANA FRANGEŽ

Vsebina vprašanja/pobude:
Pred časom sem zasledila, da morajo tisti, ki obiskujejo javno kuhinjo, jesti zunaj, tudi na avtobusni postaji.
Razumemo, da je zaradi epidemiološke situacije nujno skrbeti za čim manjšo možnost širjenja okužbe s
covid-19.
Socialna kuhinja na bi oskrbovala cca 500 ljudi. Razumemo, povsem jasno je, da je nujno skrbeti za ustrezne
načine razdeljevanja hrane, sploh v vidiku širjenja okužbe covid. Vendar so med koristniki tudi ljudje, ki
obroka ne morejo pojesti doma. Zanje je situacija v bistvu postala nevzdržna. Sploh zdaj, ko je tukaj zima.
Ali lahko MOM zagotovi, da bodo ljudje kljub poostrenim razmeram in nujnim protikoronskim ukrepom
lahko svoj najbrž edini topli obrok v dnevu pojedli na človeka vreden način, torej za mizo? Zdaj, ali se način
razdeljevanja hrane spremeni, ali pa se dejavnost preseli na lokacijo, kjer bodo lahko ljudje obrok pojedli.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odgovor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave 110.12.2020
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil UVIZSR
odgovor:

V socialno kuhinjo po topel obrok hodijo ljudje, ki ga lahko pojedo v okolju kjer bivajo.
Brezdomcem in odvisnikom, ki zanje skrbijo v programih Zavetišče za brezdomce na Šentiljski
in programu Zdrava pot na Krekovi, jim obroke dostavijo na te lokacije. Tudi Nadškofijska
Karitas Maribor izvaja program socialne kuhinje in razdelitev viškov hrane, tudi njihovi programi
se odvijajo na določenih lokacijah ali pa njihovi prostovoljci dostavljajo hrano ljudem na
njihova bivališča, če zaradi nedelovanja mestnega prometa ne morejo do njih .

- - . . -. * - 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, 9. 12. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Lilijana Zorko
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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 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23.11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 238
Svetnik-ca: TJAŠA GOJKOVIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Leto dni nazaj sem na seji zastavila vprašanje, koliko ima Mestna občina Maribor javni otroških igrišč.
Odgovor, ki sem ga prejela, me je osupnil. Namreč v primerjavi z Ljubljano, ki ima kar 224 javnih otroških
igrišč, za katere skrbi mestna občina, jih ima Maribor borih 19, ob registriranih skoraj 15.000 otrok do 18
leta starosti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Trenutno stanje teh otroških igrišč v mestu je
v veliki meri neustrezno, igrala so po večini zastarela in ne sledijo trendom urejanja otroških igrišč.
Ugotavljamo, da v okviru mestne uprave, razen vlaganj v infrastrukturo, tudi ne obstaja strateška ureditev
financiranja obstoječih in novih igrišč.
V Listi kolesarjev in pešcev zato podajamo pobudo za uvedbo aktivnega urejanja otroških igrišč v mestu, in
sicer v prvi vrsti igrišč, ki se nahajajo na javnih površinah in so v domeni mestne uprave ter ureditve novih
otroških igrišč na javnih površinah, kjer so ta nujno potrebna. Mesto Maribor naj postane otrokom prijazno
mesto in v ta namen naj se prične z urejanjem potrebne infrastrukture na javnih površinah. Želimo, da se v
mestu pojavi ustrezno število kvalitetnih, kreativnih otroških igrišč ustrezne velikosti, ki bodo služila
izboljšanju zdrava naših otrok, bodo generator družabnega življenja in medgeneracijskih kontaktov ter
simbol nove kvalitete bivanja v vseh delih našega mesta. Da si tega tudi želijo meščani jasno izhaja tudi iz
oddanih predlogov za participatorni proračun, kjer najmanj tretjino predlogov, če ne več, predstavljajo
predlogi glede otroških igral.
V tem smislu ponovno dajemo pobudo mestni upravi, mestnemu urbanistu in pristojnim službam, da
izdelajo strateški in izvedbeni načrt urejanja infrastrukture namenjene otrokom, ter ga posredujejo v
razpravo in uskladitev vsem mestnim četrtim in krajevnim skupnostim, v letih 2021/2022 pa naj tudi
Mestna občina Maribor zagotovi ustrezna proračunska sredstva najmanj v vrednosti 400.000,00 EUR.
Zadnja tovrstna pobuda, ki je bila dana lani, očitno ni obrodila sadov pri mestni upravi.

Datum priprave 8.12.2020
od ovora:

Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor



letih 2021/22 je zajemal kar okrog 330 predlogov. Od teh se je nanašalo okrog 30 predlogov
na željo po novem otroškem igrišču, širjenju obstoječega, oziroma neki površini, namenjeni
druženju ali igri. To je cca 10% vseh predlogov. Med teh 30 niso všteti predlogi, ki se nanašajo
na športna igrišča, ki pa prav tako predstavljajo druženje občanov.
Za participativni proračun bo v letih 2021/22 Mestna občina Maribor namenila za vsako leto
250.000 eur, od izglasovanih predlogov pa je odvisno koliko od teh sredstev bo namenjeno
vzpostavitvi novih otroških igrišč.

V letih 2000101 in 2009/10 so bile napravljene študije o številu otroških igrišč v Mestni občini
Maribor, upoštevajoč koncentracijo otrok na posameznih območjih. Sektor za komunalo in
promet bo poskušal te študije nadgraditi in jih vključiti v načrtovanje novih površin za otroško
igro.

V decembru 2019 je Mestna občina Maribor v sodelovanju z Dravskimi elektrarnami Maribor
d.o.o. in Borzenom, operaterjem trga z elektriko d.o.o. (v sklopu projekta Energetsko obarvano
otroško igrišče) vzpostavila otroško igrišče na zgornji ploščadi Trga svobode, s postavitvijo 4
igralnih klopi. Tri igrala iz istega projekta je MOM letos novembra namestila na zelenici ob
stavbi MČ Tezno.

Nekaj novih igral je postavljenih tudi ob Ljubljanski ulici v Magdalenskem parku, v sklopu
ureditve podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici.

Urbana športna igrišča bo Mestna občina Maribor vzpostavila in načrtovala skupaj s Športnimi
objekti Maribor.
Določila glede otroških igrišč, ki jih je obvezno zagotavljati v sklopu večstanovanjskih objektov,
so že sedaj sestavni del izvedbenih prostorskih aktov in jih morajo investitorji tudi zagotoviti. Ta

I
obveza bo ostala tudi v OPN. Vendar pa so ta otroška igrišča zasebna in jih občina ne vzdržuje
- pogosto se zgodi, da jih kasneje tudi stanovalci ne in propadejo.
Otroška igrišča na javnih površinah pa so vezana na naše programe in proračun. V sklopu
OPN je predvideno, da se na nivoju mestnih četrti vzpostavijo četrtni parki, razporejeni tako, da
bi omogočali dostopnost znotraj radija enega kilometra za 95 % meščanov. V sklopu teh
parkov bi se izvedla tudi javna otroška igrišča. Realizacija navedenega pa je odvisna od
akcijskih načrtov za implementacijo teh določil.

S spoštovanjem,

. * - 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, 9.'2. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravila:
Anja Pavličič I.r.
Svetovalec I

organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana Fras,

. dipl. gospo inž.


