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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS 23. SEJA MS MOM
Datum seie MS 27. MAJ 2021
Zap. it. vpragania/pobude o sm2

OSvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:

Dajem pobudo, da se skliee sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor glede problematike z
odlagaligeem nevarnih odpadkov v Metavi. Problematika je prispela do samega vrhunca. Vedno
naletimo na obljube, ki se hitro spremenijo v nie. Vedno znova poslugamo, da so regitve na vidiku.
Ali pa na naletimo na problem prenaganja odgovornosti drug na drugega. Namesto, da bi se temeljito
regili tega problema, ki bremeni krajane, ki imajo teh obljub 2e eez glavo. Zato je nujno potrebno, da
se resno lotimo tega problema.

Odaovor (izpolni organ
;t. zadeve na organu

pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

ki pripravlia odgovor
Datum priprave029-1 07/2021 -1 9
odqovora

Skupna obeinska uprava MariboT

3.6.2021

Spo§tovan
v zvezi s pobudo sporo6amo, da aktivnosti v zvezi z or9anizacijo delovnega sre6anja z
Ministrstvom za okolje in prostor (med drugim tudi na temo problematike odlagali96a nevarnih
odpadkov v Metavi) 2e potekajo na ntvoju vodstva MOM in da se v kratkem pri6akuje odziv
ministrstva v zvezi s tem

. * - Elektronsko pogto z vpra$anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraianje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. junija 2021, v fizieni obliki.

Odgovor pripravila:
Skupna slu2ba varstva okolja
Skupne ob6inske uprave Maribor
Cvetka Slana, vodja slu2be
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS 23. SEJA MS MOM
Datum seie® 27. MAJ 2021
Zap. it. vpragania/pobude 0

MAG. BERNARD MEMONSvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:

Dajem pobudo, da MOM za potrebe starejgih ljudi v Mestni ob6ini Maribor, nabavi osebno vozilo s
katerim bo prostovoljcem na obmoeju MOM omogoeeno, da ostarele in nemo6ne, oz. tiste, ki si ne
morejo zagotoviti osebnega ali javnega prevoza omogo6imo, da jih prostovoljci preva2ajo po
opravkih ali npr. v bolnignico na preglede idr. Menim, da je potrebno z dejanji pokazati, da smo
starejgim tn nemo6nim prijazna obeina in da je za podobne namene potrebno in smiselno
investirati v osnovna sredstva.

Odgovor (izpolni organ, ki
z a )
'ristoinem za odgovor*: I F odqovora

Organ, ki je pripravil
odgovor:
V vel ovenskih obeinah se izvaja omenjen program o eemer smo seznanjeni. V MOM smo ie
od 2018 bili v stikih z izvajalcem Zavod Zlata mre2a, ki upravlja s projektom Prostofer. Ker nimajo
izkuienj v tako veliki obeini kot je Maribor ne zmorejo prieeti z izvajanjem projekta na nagem obmoeju.
Prav tako ni drugih izvajalcev, ki bi zmogli vzpostaviti tovrstni program. Zahtevnej ia naloga bi bila tudi
zagotoviti dovolj veliko Stevilo vozil za cca. 25.000 starejgih od 65 let, ki bi bili potencialni uporabniki.

oriDravlia odaovor

Vsekakor se zavedamo navedene problematike in iieemo reiitve, ena od njih je za stanovalce centra
mesta vozilo Maister. Podobno relitev bi predlagali ge za desni breg Drave. Razmigljati bi vetjalo tudi v
smeri brezplaenega prevoza v rednem mestnem prometu in v prilagajanju linij mestnega prometa glede
na potrebe obeanov; v to diskusijo bi pritegnili tudi Marprom. Tudi Svet za starejge je med svoje
prioritetne vsebine uvrstil wmobilnost starejgih« .

* - Elektronsko poSto z vpra§anjem/pobudo. ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. junija 2021, v fizi6ni obliki.

Odgovor priprav
Lilijana Zorko

t - t

1

ldpis Vl ja odg96or:

Priloga:
/
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VPRAgANJE OZIROM A POBUD A SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VDraganie/pobuda (izDOlni slu2ba za delovanie MS
23. SEJA MS MOMZap. it sbiem

Datum seie MS 27. MAJ 2021
Zao. it. VDrM6-/bb>
Svetnik-ia. m2Mc

Vsebina vpraSanja/pobude:
V zadnjern 6asu je mogode opaziti povedano itevilo vo2enj z motornimi kolesi po peg coni in po
mestnem parku. Dajem pobudo o postavitvi dodatnih opozorilnih tabel o prepovedani vo2nji oz.
kontrole mestnih redarjev ob vstopu v cono za peace oz. mestni park.

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odgovor'
;t, zadeve na orna olo03-lnoli2Ba F)
rtstoinem za odgovor*: I I odgovora:

Organ, ki jem> aRe redarstvo MaritBr-
odqovor: i UKPP
V Medob6inskem redarstvu zaznavamo problem vo2nje z motornimi kolesi po obmoCju za peace in prav
tako po osta}ih povrSinah, ki so namenjene pegcem, ter ukrepamo v skladu s svojirni pristojnostrni
(ZPrCP)

Za postavitev dodatnih tabel v obmodju Mestnega parka bi bilo potrebno soglasje ZVKDS in ZRSVN. Na
vstopnih rnestih v Mestni park so bile pred easom ie postavljene table informativnega zna6aja na katere
bi sicer bilo mo2no zaeasno namestiti dodatno informacijo o prepovedi vo2nje motornih vozil ( motornih
koles, mopedov ) v obmoeju Mestnega parka. Vo2nja navedenih vozil je sicer prepovedana ie skladno z
Odlokom o zelenih povr§inah.
V obmodju za peace je vo2nja motornih vozil prepovedana, razen v dostavnem dasu, skladno z veljavno
zakonodajo Zakona o pravilih cestnega prometa in skladno z Odlokom o obeinskih cestah. Postavitev
dodatnih tabel za prepoved vo2nje motornih vozil ( motornih koles in mopedov ) je skladno s Pravilnikom
o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, nepotrebna, saj zakonodaja ne dopu5Ca vo2nje in
e mo2no ukrepanie pristoinih slu2b

Odgovor pripravil-a
Robert
Vodja Med@skega redarstva Maribor

Denis KOCBEK
Urad za komunalo, promet in prostor I.r

Suzana FRAS
da za komunalo, promet in prostor
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VDra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
23. SEJA MS MOMp. it. seie MS

Datum seie MS 27. MAJ 2021
o sm2Zap. it. VIa
ALEN FILIPOVISvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:
(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Name se je obrnil g. lztok gumadie, predsednik Slovenske rolkarske zveze v zvezi s Skate parkom
v Mariboru. Kot je on povedal, je trenutna mestna oblast in g. Ne2ar nekako nikakor ne odreagira na
te2ave, ki so nastale v Skate parku. Skate park je od samega za6etka bil zelo slabo zgrajen, saj so
se napake in pogkodbe za6ele dogajati ie na samem za6etku. Poleg tega je trenutna stvar, da je
ponovno poOI en rail, ki je ie bil popravljen. Na za6etku so tudi naredili dve napaki, ko so brusili z
diamantno brusilko in popolnoma unieili povrgno in povrgno zvarjene cevi, na kar je bila takrat
opozorjena tudi nadzornica projekta in obeinska projektna pisarna, vendar ni noben ukrepal, celo
potrdil so to. Zdaj je zadeva pripeljala tako dalee, da bo v kratkem to postalo nevozno oz. vee ne bo
zmo2nosti uporabe le-tega Skate parka. In bi lepo prosil g. pod2upana oz. paC nekoga, da bi uriglral
oz. daI nek odgovor na to, kaj se lahko naredi. Hvala.

Odgovor (izpolni orqa
t. zadeve na organu,
ristoinem za odgovor*

Organ, ki je pripran
odgovor:

n. ki DriDravlia odcovor
029-45/2021 a

odgovora:
Urad za gport MOM

lzvajalec deI na objektu Skate park mora v skladu s 13. elenom gradbene pogodbe gt.: 41001-585/2018 v
garantnem roku 10 let od primopredaje, poskrbeti za konstrukcijsko trdnost in varnost Skate parka in na
poziv upravitelja in uporabnika sprotno odpravljati morebitne napake, vezane na konstrukcijsko trdnost
in varnost objekta.
lz dosedanjih izkuienj se je izvajalec gradbenih del odzival na zahteve upravitelja in uporabnika in
odpravljal napake, ki so nastale na poligonu Skate parka.
Na podlagi operativnega sestanka, na katerem je bil prisoten pod2upan g. Medved, strokovni nadzor,
predstavniki izvajalca in predstavniki upravljalca in je potekal 4.6.2021 na lokaciji Skate parka, je bilo
dogovorjeno:
-upravitelj 5portni objekti Maribor bo z izvajalcem sklenil pogodbo za izvajanje investicijskega
vzdr2evanja Skate parka in poskrbel za redno vzdrievanje objekta in manj ia popravila opreme (klopi,
kogi, eileenje vto6nikov, pometanje poligona,...);
-redni letni pregledi Skate parka, na katerih bo obvezno prisoten izvajalec, se bodo izvajali dva krat letno,
pred zaeetkom sezone skatanja (spomladi) in po koneani sezoni skatanja (jeseni). Termine pregledov bo
predlagal upravljalec objekta in seznanil vse dele}nike projekta;



-izvajalec bo v vseh naknadno izvedenih vtoenikih (vtoeniki, ki niso povezani s ponikovalnico), preuredil
okvir za pokrov na naein, da bo omogoeeno eigeenje vrtine (odstranil preeko), vrtino oeistil in jo poglobil
do globine cca 1,00 m ali vee;
-v easu ogleda objekta, izvajalec v predelu »curb/box manual« vgrajuje novi girgi profil predhodno
usklajen z uporabniki in odgovorno projektantko ter sanira nastale razpoke;
-v predelu »round bank« se na predlog naroenika izvedejo travne plogee. lzvajalec bo pripravil ponudbo
in jo posredoval v pregted in potrditev naroeniku;
-naroenik bo na temo odprave pomanjkljivosti opravil sestanek z uporabniki in jih seznanil z vsem
dogovorjenim na sestanku.

' - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpra£anje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. junija 2021, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil:

Darko Zarie, sekre

Pre
Boris Ketig, sl far

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Mag. Barbara Mikug Marzidovgek,
vodja Slu2be zd razvojne projekte in investicije

kai:b’
Darko Zari6
Vodja U

bye/BOs
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OB6INE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
23. SEJA MS MOMZap. it. s;ie MS

Datum seie MS 27. MAJ 2021
Zap. it. vpragania/oobude o sn2
Svetnik-ca VLADIMIRA COKOJA

Vsebina vpra§anja/pobude:
(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Na nago svetnigko skupino (SDS) so se obrnila nekatera posamezna gportna drugtva, ki sicer
navajajo problematiko, s katero se sre6ujejo glede financiranja njihovega delovanja. Njihovo mnenje,
to ni moje osebno mnenje ali mnenje nage svetnigke skupine, je, da so nekatera posamezna gportna
drugtva pri financiranju za leto 2021 finan6no ogkodovana. Menijo, da elani komisije, ki je peljala
razdelitev teh finan6nih sredstev, nimajo nekih posebnih referenc oz. ne poznajo delovanja teh
gportnih drugtev. Zato dajem pobudo, da se delo komisije revidira in da se objavi to kar si gportna
drugtva 2elijo, rezultat na preglede na transparentni na6in. Menijo, da je dosedanja objava je ozka
in netransparentna. Ker pravijo, da delajo dobro in v preteklem letu 2020 niti nih6e ni pregledal ali
pa zahteval poroeil o dosedanjih realiziranih zadanih aktivnostih. Dajem pobudo, da opravite revizijo,
ki jo prieakujejo. Hvala.

Odgovor (izpolni orqa
-t. neve na organu:
'ristoinem za odqovor*

Organ, ki je pripraa
odgovor:

1, ki pripravlia od( ovor
029-45/20T1 a

odgovora:
Urad za gport MOM

Na elektronski naslov: sportni.maribor@gmail.com , s katerega je bilo naslovljeno anonimno
sporo6ilo o domnevnih nepravilnostih v mariborskem gportu, finan6nem ogkodovanju gportnih
drugtev, nekompetentnosti etanov razpisne komisije in ne transparentni objavi rezultatov
javnega razpisa letnega programa gporta, smc naslovili vabilo za sestanek. Slednji je bit
sklican za petek 4.6.2021 ob 8.00 uri, vendar ni bilo nobenega odziva.
Omeniti moramo, da postopek javnega razpisa, ki jejavno dostopen in objavljen v Uradnem
listu RS kot tudi na spletnih straneh MOM, vodi razpisna komisija, ki jo s sklepom imenuje
2upan. Komisija preveri pravo6asnost in popolnost vlog, opravi pregled popolnih vlog, jih oceni
na podlag'l zahtev -in merit, ki so navedena vjavnem razp'lsu, ter poda predlog -lzbire in
sofinanciranja programov in podro6ij letnega programa gporta v MOM.
Skladno z razpisno dokumentacijo se, kot poro6ilo o prejemnikih sredstev LPg, na spletni strani
MOM objavijo rezultati razpisa, ki jih lahko od leta 2016 naprej najdete na:
https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=18925 .
Menimo, da je bilo delovanje razpisne komisije strokovno, zakonito in transparentno, kot so
transparentni rezultati, objavljeni na spletni strani MOM. V letu 2019 ko se je prvi6 izvajal
elektronski javni razpts LPg smo imeli in§pekcijski nadzor s strani gportnega ingpektorata, ki pa
ie takrat ni zaznal nepravilnosti pri vodenju postopkov. V letu 2021 smo javni razpis LPg
zaklju6ili sredi marca ter omoqo6iji vsem drugtvom korigeenie sredstev ie v aDrilu. kar ie bilo
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS):
23. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seieM 27. MAJ 2021gmZap. it. vpra§ania/pobude
Svetnik-ca MAG. STOJAN AUER

Vsebina vpra§anja/pobude:

V mestnem svetu sem pristojnemu pod2upanu, dr. Samu Petru MEDVEDU veekrat povedal, da
sem pred lansko letno razpravo ravnanja z blatom naroeil strokovno literaturo, v kateri so zajete
vse do takrat poznane tehnologije s komunalnim blatom po celem svetu. Nenazadnje malo truda je
potrebnega, da na svetovnem spletu prideg tudi do vee novejgih diplomskih nalog, ki na to
vpraganje ie odgovarjajo. (e.g. https ://core . ac. uk/download/pdf/67546218. pdf,
https : //core.ac.uk/download/pdf/6761 1 054. pdf) .
Ne glede na vse to, se je pristojni pod2upan Samo Peter Medved odlo6il za izvedbo javnega
razpisa glede obstojeeih tehnologij ravnanja z blatom. Zato se najmanj v prvi vrsti poraja vpraganje
o smotrnosti takgnega javnega naro6ila in s tem porabe javnega denarja.

Odaovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor
a

pristoinem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Datum priprave
odgovora

Slu2ba za delovanje MS

na seii mestneaa sveta. dr. Sama Petra MedveaOdaovor ood2uo
Lahko povern, da smo prej§nji teden, konec tedna, v petek, dobili to gtudijo kon6no v pregled z
nekoliko zamude, vendar jo imamo. Ta §tudija je pN§la ravno pravi trenutek kot podpora
procesu izbire potencialnega dobavitelja za ravnanje z blatom, ki ga je objavljeno na osnovi
pooblastila, ki ga je izvaja EneQija in okolje, tako da ti izsledki te gtudije bodo seveda tudi
predstavljeni javno. Velik inte©s za to §tudijo pa je izrazil tudi ZMOS, zdru2enje mestnih ob6in
Slovenije, kjer bo ta §tudija tudi predstavljena in s katerimi tudi dobro sodelujemo in tudi vse
ob6ine imajo popolnoma identi6en problem

' - Elektronsko poito z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpra§anje/pobuda.

Podpis vodje 9rgana, ki pripravlja odgovor:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS 23. SEJA MS MOM

27. MAJ 2021Datum seie MS
0Zap. it. vpragania/oobude

Svetnik-ca M2L
Vsebina vpra§anja/pobude:

skliee se naj seja mestnega sveta s to6ko dnevnega reda: Poro6ilo o izvedbi razpisa za gport za leta
2019, 2020 in 2021.

Odgovor (izpolni orqa
a. zadeve na organu,
ristoinem za odqovor*:

Organ, ki je pripraa
odgovor:

n, ki pripravlia od£ovor
m2 -45/20T1 a

odgovora:
Urad za gport MOM

Postopek javnega razpisa, ki je javno dostopen in objavljen v Uradnem listu RS kot tudi na
spletnih straneh MOM, vodi razpisna komisija, ki jo s sklepom imenuje 2upan. Komisija preveri
pravo6asnost in popolnost vlog, opravi pregled popotnih vlog, jih oceni na podlagi zahtev in
meril, ki so navedena v javnem razpisu, ter poda predlog izbire in sofinanciranja programov in
podro6ij letnega programa gporta v MOM.
Razpisna komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog vodi zapisnik, v
katerern nataneno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri program\i all podroeja
letnega programa gporta se sofinancirajo v doloeenem obsegu, kot tudi tiste, ki se ne
sofinancirajo
Skladno z razpisno dokumentacijo se, kot poro6ilo o prejemnikih sredstev LPg, na spletni strani
MOM (https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=18925) objavijo rezultati razpisa.
Take so vsa poroeila objavljena in javno dostopna od leta 2016 naprej (Poro6ilo za leto 2021 se
bo dokon6no dopolnilo, ko bo zaklju6en prito2beni postopek), zato menimo, da ni potrebe po
uvrstitvi to6ke Poro6ila o izvedbi razpisa za gport za leta 2019, 2020 in 2027, na dnevni red seje.

Glede na to, da so bili podani predlogi za izvedbo nadzora (bodisi notranje revizija ali
Nadzornega odbora MOM), se bo Mestni svet po zaklju6en-lh postopk'lh seznanil z lzsledki le teh.

* - Elektronsko pogto z vpraSanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana6a vpraganje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. junija 2021 , v fizieni q

Podpis vodje organa, ki pripravlja

BDark®
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za detovanje MS):
23. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 27. MAJ 2021
a

GiSvetni k-ca

Vsebina vpraSanja/pobude:
(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Zasledili smo, razvidno je tudi v prora6unu, da je Mestna ob6ina Maribor prodala nekaj starih
stanovanj, nekaj sredstev je dobila tudi od stanovanj, ki so ostate od denacionalizacijskih postopkov.
Moja pobuda je, da se sredstva, ki so bila pridobljena s prodajo stanovanj, narnenijo nazaj za
stanovanja. Kupijo se naj stanovanja za neprofitne najeme, kajti kot vemo so stiske na
stanovanjskem podroeju zelo velike, Stanovanjski sklad ima velik manko stanovanj. Ta sredstva se
naj namenijo nazaj v skladu in se vsaj delno povrnejo nazaj, ne pa da se 2e desetletje in vee ta fond
krei. Torej, da vrnemo nekaj kar smo vzeli. Hvala lepa,

Odaovor (izpolni organ
a

oristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

ki DriPravlia odaovor
2 Datum priprave

odgovora
Urad za finance in prora6un

Sredstva iz naslova prodaje stanovanj so planirana v prora6un in namenjena za
financiranje investicij in investicijskega vzdrievanja na Uradu za gospodarske
dejavnosti PP 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM, PP 552000 Tekoee in
investicijsko vzdr2evanje stanovanj ter v Slu2bi za razvojne projekte in investicije PP
103432 SploSna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov
Stanovanjska politika izgradnje stanovanj v Mestni obeini Maribor izhaja iz poslovno
finanenega naerta JMSS in so za ta namen predvideni drugi viri financiranja

' - Elektronsko poSto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpra§anje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. junija 2021, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
mag. Nataja Sluga, univ.dipl,ekon

Xr Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
mag. Mateja Ceki6, univ. dipl. ekon

Sekretar - Vodja urada
Priloga:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS):
23. SEJA MS MOMZap. it. seie MS
27. MAJ 2021Datum seie MS

Zap. it. vrMa )
Svetnik-ca Gi

Vsebina vpraSanja/pobude:
(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Zasledili smo, razvidno je tudi v proraeunu, da je Mestna obeina Maribor prodala nekaj starih
stanovanj, nekaj sredstev je dobila tudi od stanovanj, ki so ostale od denacionalizacijskih postopkov.
Moja pobuda je, da se sredstva, ki so bila pridobljena s prodajo stanovanj, namenijo nazaj za
stanovanja. Kupijo se naj stanovanja za neprofitne najeme, kajti kot vemo so stiske na
stanovanjskem podro6ju zelo velike, Stanovanjski sklad ima velik manko stanovanj. Ta sredstva se
naj namenijo nazaj v skladu in se vsaj delno povrnejo nazaj, ne pa da se 2e desetletje in vee ta fond
kai. Torej, da vrnemo nekaj kar smo vzeli, Hvala lepa.

Odaovor (izpolni organ ki pripravlia odaovor
1 a

odqovora
Urad za gospodarske dejavno®ktor za gospodarjenje s
poslovnimi in upravnimi prostori

a
pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Mestna ob6ina Maribor (MOM) je za namene izgradnje novih stanovanj namenila stavbo na
naslovu Dvorakova ulica 5 v Mariboru, ki je tako pregla v last Javnega medob6inskega
stanovanjskega sklada (JMSS Maribor). Prav tako Mestna obeina Maribor v leto§njem letu na
JMSS Maribor prenaga ve6je gtevilo zasedenih in nekaj praznih stanovanj, ki so last oban
ustanoviteljic JMSS Maribor in so ostala v njihovi lasti po denacionalizacijskih postopkih
Sredstva, prejeta od prodaje stanovanj se namensko vra6ajo v obnove obstoje6ega fonda
stanovanj v lasti MOM, prav tako se sredstva namensko vraeajo v obnove drugih stavb (vrtci
gole, poslovni prostori) in nepremi6ne infrastrukture (ceste... )

o a delovarUe mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana£a vpraganje/pobuda



Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. junija 2021, v fizieni obliki.

Odgovor pr}pravil:
Darko LORENe)Ie
Strokovni sodelavec VI1/2-II

Podpis vodje organa, kG@ a&givor:a%
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VPRA§ANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra$anie/pobuda
)

izpolni slu2ba za delovanie MS
23. SEJA MS MOM
27. MAJ 2021
o gm2
IVAN CELCER

Vsebina vpraSanja/pobude:

Spogtovani 2upan, z odgovorom na vpraganje gt. 263, ki sem ga podal na 21. seji z dne 25.3.2021,
sem zgro2en. Povprageval sem vage sodelavce z Urada za komunalo o porezanju drevja, ki raste
na privatno zemlji96e. Veeina sodelavcev z urada se vsakodnevno vozi mimo te ceste, ne vern, ali
ne vidijo, ali se sprenevedajo. Ingpekcijske slu2be hodijo na ogled brez mapne kopije in ne vedo, kaj
je narobe. Nigrad je pokosil in porezal drevesa 2 metra visoko, drevesa so pa vigja in zdaj, ko so se
ie razrastla, sen6ijo javno osvetljavo. Zdaj so drevesa ie tako velika, da posegajo na tretjo parcelo.
Prosim, da do naslednjega leta to uredite.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor
aTt. zadeve na organu

Dristoinem za odqovor’ odaovo ra
r prostorOrgan, ki je pripravil

odaovor
Predmetna lokacija je bila ponovno pregledana in urejena v sklopu rednih vzdr2evalnih
del skladno z trenutno veljavnim Zakonom o cestah
Ustrezno je zagotovljen vertikalni profil ceste, preglednost in prevoznost javne
prometne povrSine, kar je predmet izvajanja javne gospodarske slu2be – vzdr2evanja
javnih prometnih povr§in
Posegi izven obcestnega roba, kot npr. sanitarna seenja na tej lokaciji ni upravieena saj
ni zaznati pojava tujerodnih invazivnih drevesnih vrst.

o wade mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpraganje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. junija 2021, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil:
Bogtjan Dolenc

B05T-JAN gigi:1;::IFaTr:

DOLENC 1;£u9TI +o;bo: I
~®RdPis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

2
& BaR_


