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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 VPRASANJE ST. 219
Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprašanja/pobude:

Na podlagi vprašanj občanov zastavljam svetniško vprašanje in sicer na podlagi katerega predpisa je
pekarna DRAVA (na Koroški cesti) odprta ob nedeljah in praznikih? Če ni gostinski lokal in tudi ne trgovina
(oboji morajo biti zaprti ob praznikih). Hkrati poteka tudi strežba, ne samo pekarna. Torej prosim za
pojasnilo v katero kategorijo lokalov sodi navedena dejavnost?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odgovor):
Št. zadeve na organu, 01003-15/2019-14
pristojnem za odgovor*: I

Datum priprave I 08.12.2020
odgovora:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za gospodarske dejavnosti

Pekarna ni gostinski obrat oz. se obravnava kot prodajalna, ki delovni čas določa na podlagi 8.
člena Zakona o trgovini. Ta med drugim ureja tudi delo ob nedeljah in praznikih, in sicer
določa, da sme trgovec obratovati nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih na
površini prodajnega prostora do 200 m2, če delo opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni
podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti
zastopnik oziroma prokurist pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost. Skupaj z
navedenimi osebami lahko delo ob nedeljah in praznikih opravlja tudi oseba, ki lahko opravlja
začasno ali občasno delo dijaka in študenta v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti, ter oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo v
skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

Glede na 3. člen zgoraj citiranega zakona lahko trgovec v svoji prodajalni dodatno obdela
hrano, tako da je primerna za uživanje, ne sme pa potrošniku omogočiti uživanja hrane ali
pijače v prodajalni ali pred njo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko trgovec zaradi
zaokrožitve svoje ponudbe brez izpolnjevanja posebnih pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja
gostinstvo, v prodajalni nudi potrošnikom določene vrste napitkov in živil (kava, čaj,
brezalkoholne pijače in drugi topli in hladni napitki, pecivo, krofi, izdelki iz dopeke, sendviči,
mini pizze in podobno).

Dodelava predpripravljenih živil je dopustna pod pogojem, da se prodaja teh izdelkov ne
opravlja na gostinski način. Če trgovec postreže potrošnika na gostinski način in mu omogoči
konzumiranje pripravljene hrane v prostorih prodajalne ali neposredno pred njo (postavitev
pultov, miz in stolov), mora biti trgovec registriran tudi za gostinsko dejavnost in izpolnjevati
vse pogoje po gostinski zakonodaji.
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Samoupravna lokalna skupnost ni pristojna za določanje obratovalnega časa prodajaln in ga
tudi ne more omejevati. Sankcija je možna, če trgovina in pekarna obratuje v nasprotju s
časom, ki ga sama določi in objavi, če dejavnost opravlja v nasprotju s predpisi, ki urejajo to
področje in, če krši veljavni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji. Slednji dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane, razen
alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s
potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni
dovoljeno. Izvajanje predpisov nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe in policija .

. * - 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. 12. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Irena Štraus
Višji svetovalec
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Priloga:
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovan1e MS):
Zap. št. seje MS 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23. 11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST, 220
Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

Name so se obrnili stanovalci Markovičeve ulice na Pobrežju (pri Vrtcu POBREŽJE)in prosijo za pojasnilo glede
obnove oz. popravila »udarne jame« ob kanalizacijskem jašku ob njihovi ulici oz. cesti, ki je vsak dan večja.

Št. zadeve na organu,
ristoinem za od ovor*: 01003-1/2019-171 07.12,2020

Organ, ki je pripravil
od ovor: UKPP
PO ogledu preglednika poškodbe na Markovičevi je bilo ugotOVljeno, da gre za posedek,
kateri je posledica izgradnje toplovodnega omrežja (leta 2016), pri čemer je bila
poškodovana kanalizacijska cev.
Kljub večkratnim opozorilom Nigrada izvajalcu toplovoda, da sanira povzročeno
poškodbo se to ni zgodilo. Mestna občina Maribor (Nigrad) bo poškodbo intervencijsko
saniral in od izvaialca, kateri le ovzročil škodo, zahtevala ovračilo stroškov.

Odgovor pripravil:

Tomislav Rebernik
Strokovni sodelavec

~'~

pis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Vodja urada:

Suzana FRAS univ. dipl. gospo inž.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovar]e MS):
Za2. št. seje MS 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23. 11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 220
Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

Name so se obrnili stanovalci Markovičeve ulice na Pobrežju (pri Vrtcu POBREŽJE)in prosijo za pojasnilo glede
obnove oz. popravila »udarne jame« ob kanalizacijskem jašku ob njihovi ulici oz. cesti, ki je vsak dan večja.

št. zadeve na organu,
ristoinern za od ovor*: 01003-1/2019-171 07.12.2020

Organ, ki je pripravil
od ovor: OKPP
PO ogledu preglednika poškodbe na Markovičevi je bilo ugotovljeno, da gre za posedek,
kateri je posledica izgradnje toplovodnega omrežja (leta 2016), pri čemer je bila
poškodovana kanalizacijska cev.
Kljub večkratnim opozorilom Nigrada izvajalcu toplovoda, da sanira povzročeno
poškodbo se to ni zgodilo, zato je zadeva predana v reševanje pristojni inšpekcijski
službi, oškodba a zaščitena.

Odgovor pripravil:

Tomislav Rebernik
Strokovni sodelavec

~'?
--~

_t..~STN-q ~.
"'\r-estnq o~

l\Iuna1o U,o ..9J\
'tJ,.'}"-'" .o"'f?J~~~ vodje organa, ki pripravlja odgovor:
:5 s "'~. Vodja urada:

,. ,:Suzana FRAS univ. dipl. gospo inž.,,;.<:;..-

~fe-:~.- ....• ""



••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: S112799590, Matična številka: 5883369

\.
Številka: 0130-167/2020-44
Datum: 1.12.2020

1111111"111111II111111II11""I~IIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIII""mllllllllIm.

\"',

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 VPRASANJE ST. 221
Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprašanja/pobude:

Sprašujem, kdaj bomo v MČ Ivan Cankar in v posamičnih krajih dobili širokopasovni kabel, s katerim bo
omogočeno šolanje na daljavo za vse generacije, ne samo najmlajše. Tudi pri teh je moč zaznati socialne
razlike glede na kraj bivanja in infrastrukturni dostop, sam lahko izpostavim primere OŠ Franca Rozmana
Staneta, ko so nekateri otroci prvorazredni, sploh tisti, ki živijo v strogem jedru mesta, in drugi, ki so
prikrajšani za enake pogoje dela. Sprašujem, saj so bile pred 12 leti pri izgradnji avtoceste in gradbenih cest
cevi že položene, sam kabel pa je ostal prazna obljuba. Tako širokopasovnega kabla nima Stolni vrh, ZG Košaki,
Pekel in Košaki. Zanima me, kdaj bo ta obljuba postala realnost in bo politika opravičila naše zaupanje. Prosim
za pisni odgovor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odqovor):
Št. zadeve na organu, I Datum priprave I
pristojnem za odgovor*: 01003·1/2019 odgovora: 09.12.2020
Organ, ki je pripravil
odgovor: UKPP
Kot ste verjetno že opazili so se dne 07. 12.2020 pričele aktivnosti v zvezi z polaganjem
optičnih vlaken proti Stolnem vrhu.
Dela izvaja podjetje GVO oz. njegov podizvajalec. Končanje del je predvideno v prvi
polovici naslednjega leta, ko bodo imeli vsi občani Stolnega vrha možnost priključitve
na optično omrežje.
Kolikor nam je znano pa ima družba Telekom v planu nadaljevati z izgradnjo optičnega
omrežja tudi v Zg. Košakih in Peklu.
MOM pa namerava zaradi številnih pobud občanov izdelati strateški načrt za
zagotavljanje kakovostnega širokopasovnega omrežja na celotnem območji MOM ter
iskanje ustreznih virov financiranja.

Odgovor pripravil:
Tomislav Rebernik
Str~i s~delavec
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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 VPRASANJE ST. 222
Svetnik-ca: MAG. STOJAN AUER

Vsebina vprašanja/pobude:

Hvala lepa za besedo. Odrekel se bom pobude, bom pa zastavil vprašanje. Prejšnji teden oz. 14 dni nazaj je
bilo v Državnem zboru RSveliko govora o Mariboru. Nekateri naši poslanci in poslanke so vlagali amandmaje,
mislim, da je bilo vloženih skoraj 20, ampak zanimivo je bilo, kadarkoli se je kdo od poslancev ali poslank
prijavil k besedi, se je v dvorani zaslišal že skorajda ustaljeni smeh, češ, prihajamo iz Maribora. Pa nič za to.
Bolj kot to me je skrbelo dejstvo, da so se potem ostale poslanke in poslanci spraševali, koliko potreb pa
potem takem imate v Mariboru. Namreč, zakaj, moje vprašanje je, ravno zaradi tega smo v Listi za pravičnost
in razvoj prejšnji teden županu predlagali in mestni svet je potrdil, da naredimo Program za Maribor. V tem
programu bi politika definirala program prioritet. Katera je najbolj prioritetna točka v mestu, katera je druga,
tretja, peta in vse do 19-e, kolikor je bilo v Mariboru vloženih amandmajev. Resno sprašujem župana, glede
na to, da danes te točke niti ni uvrstil na program, katera je po njegovi oceni potemtakem prioritetna točka
št. 1 in katera je prioritetna točka št. 20. Ali je res prioriteta mesta Maribor za njega Knjižnica kot št. 1, slišimo
zdaj, da polovico denarja bo država dala, ali je morda pa vendarle prioriteta, to kar ves čas govorimo v LPR,
št. 1 tudi Zdravstveni dom na Teznem. Tako, da bi vas prosil, gospod župan, ne rabite vseh 20, ampak daste
vsaj: v mojem mandatu je prioriteta 1,2,3,4 in 5. Pa čisto nič več, pa bom zadovoljen z odgovorom. Če pa
boste jih dali 19, pa toliko bolj olajšate delo tudi našim poslankam in poslancem v Državnem zboru RS.

Odgovor (izpolni orqan, ki pripravlja odqovor):
st. zadeve na organu, \ Datum priprave \13.1.2021
pristojnem za odqovor": odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Saša Arsenovič: »Bom kar odgovoril, ker to je res prav smešno, gospod koalicijski partner, kajti točno
veste kaj kje piše in točno veste, da smo imeli na vsakem področju vsaj en projekt, zaslužili pa bi si jih vsaj
tri. Tako da, področja, o katerih smo govorili, smo pokrili z enim. Šport - Dvorana Tabor, zdravstvo -
Tezno, ker Jezdarsko delamo že sami, kultura - Knjižnica, Južna obvoznica - cesta, tako da to imamo.
Ampak to so kapljice v morje proti temu, kar bi si ta regija zaslužila, ampak bi država morala dati, ne
glede na katero koli vlado, ker situacija je žal takšna, da ko eni vlagajo amandmaje, so drugi proti, da pa
se stvar zamenjati, pa je identična. Tako da okoli tega nam manjka složnosti, zato sem tudi sklical takrat

poslance. «



Dodamo še, da je bil na Vlado RS s strani kabineta župan MO Maribor poslan konkreten dokument z
vsemi odprtimi temami - projekti na posameznih ministrstvih. O tem želimo tudi spregovoriti na
obljubljenem obisku Vlade RSv letu 2021 (ko bo vzpostavljena oranžna cona). Vest o dopisu je bila sicer
posredovana tudi vsem mestnim svetnikom .

. * - 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: Jc-\ko... Viec:~
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

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 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23.11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 223
Svetnik-ca: MATIC MATJAŠiČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Moje vprašanje pa je, kako daleč smo z urejanjem naše »akropole« sredi mesta - Piramide. Že večkrat sem
dal pobude v tej smeri, veliko smo govorili o tem, v začetku mandata sem celo sodeloval oz. sem vam osebno,
župan, pripravil eno dokumentacijo glede lastništva in zemljišč na Piramidi, mi je žal, da se pri tem projektu
sodelovanje ni nadaljevalo, ker zadevo poznam in spremljam že veliko pred tem našim političnim mandatom.
Opazil sem na spletu spodbudno novico, da se je ruševine nedavno urejalo, očistilo okolico, nenazadnje smo
tudi sami s čistilnimi akcijami veliko prispevali, pa vendar: Kako daleč so pogovori o prenosu lastništva zemljišč
na Piramidi? Ali se sploh pogajate v tej smeri, ali gre v kakšno drugo smer?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Št. zadeve na organu, \ Datum priprave \13.1.2021
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Saša Arsenovič, župan MOM: »S tremi ministrstvi se pogovarjamo, ampak se z njimi težko

pogovarjamo, ker je ena ministrica morala iti, pa je zdaj tam nekdo novi. Piramida je velika bolečina vseh
nas in delamo več kot aktivno na tem, ampak je stvar aktivnosti države, ki vidimo kakšna je približno. Je
ena izmed nerešenih pack z državo. Edina, ki smo jo v dveh letih resnično realizirali, je bila vinjeta. Ampak,

upajmo še vedno, ker tekma še traja, da bo znatno boljše.«

- - .. -.• _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 pripravil-a:

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

V~rašanje~obuda (izpolni služba za delovanje MSj:
Za~. št. sele MS 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23.11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 224
Svetnik-ca: JOSIP ROTAR

Vsebina vprašanja/pobude:

Ponovil bi vprašanje iz letošnje majske seje. Zanima me, kdaj bo občina začela z odstranjevanjem tipk na
semaforjih v križiščih. Predlagam, da se naredi nabor najbolj frekventnih križišč, kjer bi bilo to najprej
potrebno. Tipke predstavljajo potencialna žarišča okužb v času Covida-19. Mnoga mesta po Evropi so se za ta
korak odločila prav sedaj in začela nameščati semaforje z avtomatskim preklopom intervalov.

Organ, ki je pripravil UKPP
odgovor:

I Datum priprave I
odgovora:

Od--.aovor(izj>olni organ, ki priQrav]la odgovol}:
št. zadeve na organu, 1003-1/2019
pristojnem za odgovor*:

Najava pešcev in kolesarjev preko tipk

Sporočamo vam, da je v semaforiziranih križiščih ali samostojnih semaforiziranih prehodih za
pešce in kolesarje najava pešcev in kolesarjev preko tipk izvedena zaradi prometno odvisnega
delovanja.

V prometno odvisnem delovanju so detektirana tudi vozila (s pomočjo različnih detektorjev).
Takšen način delovanja krmilnega programa semaforjev zagotavlja čim boljšo prepustnost
križišča in čim krajše čakalne čase za vse udeležence v prometu.

Najava (detekcija) pešcev in kolesarjev je pomembna še toliko bolj, saj je s tem omogočeno, da
se lahko ob neprisotnosti pešcev ali kolesarjev, varnostni časi med posameznimi prometnimi
tokovi vozil skrajšajo (tudi za 10 in več sekund, odvisno od križišča).

S tem zagotovimo, da zeleno luč dobijo tisti udeleženci, ki so se najavili. Načeloma velja pravilo,
da najprej dobi zeleno luč na semaforski glavi tisti udeleženec, ki se je najprej najavil, v kolikor
niso predvideni dodatni pogoji v krmiljenju. Krmiina naprava prilagaja krmilni program (s strani
prometnih projektantov so na podlagi aktualnih štetij prometa definirani minimalni in maksimalni
intervali zelenega signala ter minimalna in maksimalna dolžina ciklusa) obenem pa lahko
podaljšuje oz. krajša zeleni interval določenemu dovozu, v kolikor tam ni več nobenih najav.

Navedeno omogoča v semaforiziranih križiščih hitrejše preklapljanje med semaforskimi fazami
in j>osledično boljšo ~etočnost _prometa. Prav tako v ~ometno odvisnem delovanju ob



Samodejno prednostno delovanje semaforskih naprav za pešce in kolesarje

Glede širjenja virusa SARS-CoV-2 pa je potrebno tudi pri uporabi semaforske opreme (enako
kot pri ostalih vsakodnevnih opravilih na javnih prostorih) upoštevati vse ukrepe in priporočila, ki
jih je izdala Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno
zdravje.

Samodejno delovanje semaforske naprave za pešce in kolesarje, da ne vpliva na krmiljenje
celotnega križišča, je v krmilni napravi možno nastaviti le s preprogramiranjem s strani
proizvajalca (cca 25-30 križišč) s čim so povezani dodatni stroški. To pomeni, da v križiščih, kjer
imamo polno prometno odvisno delovanje, bo od tedaj dalje delovanje fiksno.

Vsakič (če pešci oz. kolesarji bodo ali ne) bo krmiina naprava odpirala zeleni interval peščem ter
s tem onemogočala hitrejši prevoz in tudi prehod čez križišče, saj je varovalni čas za pešce dolg
toliko kolikor rabi pešec s hitrostjo 1,2 - 1,3 mIs da prečka celoten prehod.

Poudariti je potrebno, da bi se v ob prilagoditvi semaforiziranih križišč na fiksno delovanje ponoči
namreč dogajalo, da bi pešec oz. kolesar moral čakati na prečkanje ne glede na to, da v križišču
ni drugih udeležencev, saj bi križišče prižigalo zelene intervale vedno v enakem zaporedju, ne
glede na to ali potreba po sprostitvi prometne smeri ali ne .

. * - 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. 12. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Uroš Kosi UKPP I.r.
Robert Lutar Nigrad I.r.

je organa, ki pripravlja odgovor:
Su Aa FRAS
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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 VPRASANJE ST. 225
Svetnik-ca: PRIMOZ JUHART

Vsebina vprašanja/pobude:

Jaz bom nadgradil v bistvu moje vprašanje, ki sem ga postavil na prejšnji seji. Torej, podžupana za komunalo,
dr. Medveda, sprašujem, da mi predoči javni aneks VII, ki opredeljuje transport nevarnih odpadkov blata iz
odlagališča CČNv Dogošah. To vprašanje postavljam tudi na podlagi oddaje, ki je bila na RTV Slovenija, 22.
10., v četrtek, EkstraVizor odpadki v ognju. To je tema, ki je ta trenutek ena izmed najbolj pereči v Republiki
Sloveniji in gre za ravnanje z odpadki, transportom, skladiščenjem, predelavo itn. Torej, če mi lahko predoči
Aneks VII.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

Organ, ki je pripravil
odgovor:

I Datum priprave 11.12.2020
odgovora:

št. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

Spoštovani.

Kot prvo bi poudarili dejstvo, da blato iz eČN NI nevaren odpadek.

Blato hkrati ni odpadek, ki je del odpadkov na zeleni listi odpadkov, kar pa, ponovno, ne
pomeni, da je blato nevaren odpadek.

Aneks VII je priloga s podatki, ki spremljajo pošiljke odpadkov na zelenem seznamu odpadkov,
namenjenih za predelavo v tujino in znotraj EU skupnosti (nenevarni odpadki). Hierarhija
odpadkov oziroma seznami odpadkov (zeleni, oranžni, rdeči) so določeni s strani pristojnih
institucij, ki hkrati predpišejo katere listine/dokumentacije so potrebne, da lahko določen
odpadek premeščamo. Aneks VII za blato iz CČN ni spremljajoči dokument in ga tako tudi
ne moremo predočiti.

Blato spremljajo evidenčni listi, ki so spremljajoči dokument za premeščanje blata od eČN do
našega prevzemnika, podjetja Surovina d.o.o .. Evidenčni listi se vodijo mesečno. Za čezmejno
premeščanje pa ta vrsta odpadka zahteva dovoljenje za čezmejno premeščanje odpadkov
(notifikacije), ki je izdano s strani pristojnih organov v Sloveniji in tujini.

V kolikor potrebujete kakršnekoli druge informacije v zvezi z blatom iz eČN, smo Vam z veseljem
na voljo.



I 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, 9. 12. 2020, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:

dgovor:

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 17. SEJA MS MOM
Datum seje MS 23. 11.2020
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 226
Svetnik-ca: TJAŠA GOJKOVIC

Vsebina vprašanja/pobude:

Zanima me, kdaj bo Mestna občina Maribor pričela z obnovo promenade v mestnem parku? Namreč,
gradbena dela bi se morala po napovedi mestne uprave že pričeti.

Št. zadeve na organu, Datum priprave 2.12.2020
ristolnem za od ovor*: 100 2 -1 2... 1tj -1rog od ovora:

Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor
od ovor: Sektor za komunalo in romet
Stanje projekta Obnove promenade v Mestnem parku je v fazi pridobitve sklepa
pristojnega organa - Ministrstva za okolje in prostor za pridobitev evropskih in državnih
sredstev.
Mestna občina trenutno vodi postopke javnega naročila za izbiro izvajalca GOl del.
V primeru pridobitve pozitivnega sklepa pristojnega organa za sofinanciranje EU virov
ter uspešno izbranega izvajalca gradbenih del se bo z obnovo pričelo v začetku
spomladi.

. * - 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:
Boštjan Dolenc I.r.

dje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana Fras
Vodja urada

~

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do srede, 9. 12. 2020, fizični obliki.


