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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 15. SEJAMSMOM

Datum seje MS 7. 9. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 214

Svetnik-ca: MILAN MIKL

Vsebina vprasanja/pobude:
Spostovani gospod zupan. V imenu Liste Franca Kanglerja - NLS dajem pobudo, da se bodo upostevala
zakonska dolocila v zvezi s premescanjem zaposlenih iz javnih podjetij na novoustanovljeni Holding. V mislih
imamo 75. clen Zakona o delovnih razmerjih. Prav tako pa pricakujemo, da bo cim manj politicnega
vmesavanja v samo delovanje Holdinga.

Bil sem na soocenju, kjer je bilo zagotovljeno, da se bo uposteval 75. clen in upam na zagotovilo, da dejansko
bo tako. V kolikor smo Holding ustanovili, potem je prav, da primerno poskrbimo za zaposlene. Se pravi, da
ko bodo iz javnih podjetij prisli na Holding, da ne bo dileme, ampak da se tocno opredeli, kajti obstajata dve
moznosti: 75. clen, ki je bistveno boljsi kot pa 92. clen. Pricakujem, da bo temu tako, ker veliko zaposlenih je
nezaupljivih in jih seveda predvsem to tudi zanima, da ne bo prepozno. Mi smo res takrat bili proti Holdingu,
sedaj je ustanovljen in si zelimo, da bo ta Holding maksimalno zazivel, da bomo lahko od njega pricakovali
tisto, za kar je ustanovljen. Ne zelimo in smo absolutno proti kakrsnim koli politicnim kadrovanjem,
vmesavanjem politike v samo delovanje Holdinga, ker to zagotovo ne bi bilo v redu. Holding naj bo vzor, naj
dela to, za kar je ustanovljen, za kar je namenjen. Pri v. d. direktorici ste po mojem imeli srecno roko, ker
poznam njeno delovanje tudi iz Pogrebnega podjetja in upam, da se bo to tako nadaljevalo in da bomo res
potem na koncu vsi zadovoljni, tako zaposleni kot tudi vsi uporabniki oz. mescanke in mescani nase mestne
obcine.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*

Datum priprave
odgovora:

8.10.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Odgovorjeno na 15. seji MS (7.9.2020)

Odgovor zupana. Aleksandra Sase ARSENOVICA

Hvala, gospod Mikl. Lahko ze zdaj odgovorim, da se bo uposteval 75. clen in da bodo in so najvecji kapital
nasega Holdinga vsekakor zaposleni. Sam Holding brez zaposlenih ni vreden nic in sem ponosen sedaj, ko
smo bili vec skupaj, da imamo tako dobra kolesja, tudi dobre direktorje in tudi podjetja, ki so v relativno
dobri kondicijiimajo velikipotencial in tega bomo vsekakor izkoristili. Nikakorpa ne na skodo zaposlenih,
kijih nujno potrebujemo za ta razvoj.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

r

)yU<sXU [



MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 0130-104/2020-34

Datum: 14.9.2020

lllllllllllllllllli

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

S: http://www.maribor.si
Davcna Stevilka: SI12709590, Maticna stevilka: 5883369

VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo ni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 15. SEJAMSMOM

Datum seje MS 7. 9. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 216

Svetnik-ca: JOSIP ROTAR

Vsebina vprasanja/pobude:

Zacel bi s pohvalo na racun uspesne obnove Glavnega trga, skupaj s Korosko cesto in prav tako s pohvalo za
uspesno izvedbo Festivala Lent. Vsi, ki ste pri tern sodelovali ste opravili dobro delo za nase mesto.
Bi pa se dotaknil tematike vzdrzevanja razlicnih javnih povrsin, cest in ostale infrastrukture v lasti obcine.
Zanima me, zakaj se v okviru obcine ne vodi nek centraini register vseh lokacij v mestu, kjer je nujno
potrebno vzdrzevanje. Pri tern ne govorim o vzdrzevanju, ki presega razumne meje financne vzdrznosti,
ampak o vzdrzevanju, ki zahteva zgolj zamenjavo obrabljenega dela ali redno skrb v okviru nekih rednih
obhodov pristojnih vzdrzevalnih sluzb. Tako smo letos lahko videvali zanemarjeno pot na Piramido, kjer so
se zaradi ne vzdrzevanih kanalet zaceli trgati vecji kosi zemlje in gramoza. Prav tako pri tern mislim na
povsem unicene odtocne zlebove na Mali trznici ob Dominkusevi in Kersnikovi ulici, ki bi jih ze zdavnaj bilo
potrebno zamenjati in to ne predstavlja previsokega zneska. Podobnih primerov je v nasi obcini na stotine.
Prav z azurnim nacinom vzdrzevanja bi pokazali, da mesto vodimo s pravim obcutkom za detajle in da s tern
nadziramo situacijo na teritoriju celostne mestne obcine.

Odgovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*

01003-1/2019-155 Datum priprave
odgovora:

3*-3.3gtefk
22$.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Sektor za komunalo in promet Mestne obcine Maribor

Spostovani.
Koncesionar v MOM podjetje Nigrad ima po zakonu o cestah organizirano preglednisko
sluzbo. Pregledniki opravljajo preglede na cestah intervalno glede na kategorijo ceste.
Opazene poskodbe na cestah se evidentirajo in pregledniki pripravijo porocilo, katero je
osnova za izdelavo mesecnih, tedenskih in dnevnih planov rednega vzdrzevanja.
Planirane naloge se izvedejo glede na prioriteto in v skladu z pogodbenimi financnimi
sredstvi.

Pespot na Piramido se vzdrzuje na podlagi sluznostne pogodbe med lastnikom
(Republiko Slovenijo) ter Mestno obcino Maribor. Vzdrzevalna dela opravlja izvajalec
javne gospodarske sluz.be - podjetje Nigrad d.d. v sklopu rednih vzdrzevalnih del.
Izvaja se kosnja do 3x letno, pregledi talne javne razsvetljave ter vzdrzevanje pescene
podlage. Leta 2016 je MOM v celoti obnovila pot, izvedla ustrezno odvodnjavanje z
kanaletami ter popravila javno razsvetljavo. Sedaj vzdrzujemo pespot po letno



zastavljenem planu v okviru razpolozljivih financnih virov. Po potrebi opravimo se nekaj
dodatnih del na podrocju ciscenja kanalet vendar zal to po vsakem vecjem dezju ni
mozno takoj izvesti saj predmetna pot ne predstavlja javne prometne povrsine in je
posledicno zato v nizji prioriteti vzdrzevanja. Vzdrzevalec bo zadevo ponovno preveril
na terenu in ustrezno ocistil kanalete za odvodnjo meteornih voda.

Narocilnica za popravilo zlebov na Mali trznici je bila dne 4.9.2020 poslana izbranemu
izvajalcu. Dela so do dne 28.9.2020 zakljucena.

Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 25. 9. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravila:
Tomislav Rebemik,
Anja Pavlicic, pfe
Bostjan Dolencyfc&s—

pis vodje organav
Gorazd Skrat

Vc

pravlja odgovor:
dipl. prav.
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 15. SEJAMSMOM

Datum seje MS 7. 9. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 217

Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Name so se obrnili stanovaici Bresternice, ki imajo ob prometnih konicah zaradi spremenjenega rezima
promet (zaprtje Koroske ceste za ves promet) in slabo vzdrzevanih cest v primestju Maribor velike probleme.
Gospod, ki se je obrnil name, je zapisal: Iz Bresternice cez Kamnico do Tabora (UKC Maribor) porabimo vec
kot 45 minut. Ker je gospod zupan zaprl mestno jedro Glavni trg in Korosko istocasno pa ni poskrbel za
nemoten promet po drugi trasi, se nenormalno zgosti promet na Koroski most. Dobesedno se zabasejo vse
vpadnice na Koroski most. Predvsem Mladinska ulica. Doioceni stanovaici Bresternice, Kamnice, ki moramo
vsak dan v bolnisnico na zdravljenje in preglede smo vezani na cas. Prav tako je zupan pozabil, da je potrebno
tudi izven centra Maribora vlagati v infrastrukturo in vzdrzevanje cest. Udarne jame na voziscu postajajo
smrtno nevarne, prav tako ni plocnikov. Pesci hodimo po makadamu ob ozkem voziscu in se ob neposredni
blizini bivsega Racjega dvora poleti nemalokrat srecamo s kaksno kaco, ki se zadrzujejo v travi ob cesti. V
nepreglednem ovinku je vsak dan vecja udarna jama, ki so jo pred 6 tedni zasuli s sodrom vse do danes pa
niso uspeli te udarne jame, ki je vsak dan vecja zakrpati z asfaltom. Slej ko prej lahko pride do tragedije, saj
nemalo voznikov krepko prekoraci hitrost na tern delu vozisca z udarno jamo. Prav tako je nedopustno, da se
ni poskrbelo za solski prevoz za 7 ali 8 otrok, kivsakodnevno obiskujejo solo v Kamnici in morajo vsakodnevno
po neurejenem gramoziranem plocniku pes do sole in domov. Gospod zupan, Maribor z okolico ni milijonsko
mesto, z okolico kamor spadajo tudi Kamnica Rospoh, Vonarje in Bresternica je cca 100.000 prebivalcev, je
res zalostno, da niste v stanju urediti osnovne infrastrukture, ceprav tudi mi prispevamo v obcinsko blagajno
smo ocitno v casu zupanskega mandata pozabljeni in nepomembni. Da ima Maribor Mestne cetrti in Krajevne
skupnosti se boste spomnili sele pred naslednjimi volitvami.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

01003-1/2019-153

UKPP

Datum priprave
odgovora: 21.09.2020

Vse ceste v Mestni obcini Maribor vzdrzujemo po planu rednega vzdrzevanja po
prioriteti glede na kategorijo ceste.
Koncesionarja podjetje Nigrad smo
poskodbo v najkrajsem moznem ca
varno.

Odgovor pripravil:
Tomislav Rebernik

Strokovni sodelavec

jame katero omenjate opozorili, da
a bo odvijanje cestnega prometa

is vodje org^
orazd Sh

ipravlja odgovor:
iv.dipl.prav.

astilu



Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 25. 9. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravila:
Mirjana MIHIN^y
Vodja slujbel^//

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Lidija KREBL VUKOVlC, univ. dipt. prav.

Vodja sekretariata

Vrociti:

O MESTNA OBCINA MARIBOR, KABINET ZUPANA,
SLUZBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA,
ULICA HEROJA STANETA 1, 2000 MARIBOR
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 15. SEJAMSMOM

Datum seje MS 7. 9. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 220

Svetnik-ca: MATEJ ZMAVC

Vsebina vprasanja/pobude:
Pred priblizno 3 leti smo na mestnem svetu sprejeli dokument za ureditev sistema P&R z javnim potniskim
prometom po vzoru drugih evropskih mest in Ljubljane. V dokumentu je zapisano, da v sirsem mestnem
srediscu danes dolgorocno parkira (torej celodnevno oz. celotni delovni cas) 6000 osebnih avtomobilov, od
tega jih prihaja 4000 iz zaiedja mesta. Na prejsnji seji MS sem spraseval o casovnem poteku vpeljave P&R
sistema ter dobil odgovor, da se vpeljava oddaljuje in da se iscejo nove lokacije.
V Mariboru imamo v neposredni blizini centra mesta ob UKC Mariboru neizkorisceno zeleznisko postajalisce
Maribor - Tabor. Dajem svetnisko pobudo, naj se v dogovoru z drzavo in Slovenskimi zeleznicami izvede
elektrifikacija proge ter vpelje dodatne zelezniske iz posameznih krajev Sentilj, Ruse, Pragersko. Tako bi lahko
se dnevni vozaci v mesto torej vsi solarji, studentje, zaposleni in obiskovaici v UKC Maribor pripeljali v center
mesta. Izboljsala bi se kakovost zraka, razbremenil bi se center mesta z vozili. Omogocil bi se tudi brezplacen
prevoz z medkrajevnim prevozom upokojencem neposredno skoraj pred vhod UKC Maribor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Datum priprave
odgovora:

Sluzba za delovanje mestnega sveta

14.9.2020

ODGOVOR PODAN NA SEJI

Odgovor podzupana, dr. Sama Petra MEDVEDA

la, iskrena hvala, da tudi mestni svetniki prepoznate to potrebo. Mi smo tako ministru Vrtovcu kot tudi
prejsnji ministrici Bratuskovi podali vse te zahteve ze pred casom. Moram reci, da pripravljamo tudi
sporazum za umestitev mobilnostnega vozisca v zelezniski trikotnik in umestitev treh zelezniskih postaj
na to obmocje. Zadevaje povezana tudi projektom preboja Pariske komune in prav smo imeli ze vrsto
sestankov s predlogiza elektrifikacijo zelezniskeproge proti Dravogradu in Prevaljam, predvsempa proti
Rusam. Podobnozahtevoje postavila tudizupanja Rus. Prav takoje v tekupriprava projektov za ureditev
zelezniskih postajaliscmed Mariborom in Rusami, predvsemzato, kerje vecina dotrajanih in niprimerna
za uporabo invalidov. Tako da vse te aktivnosti ze potekajo.

- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

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

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap, st. seje MS | 15. SEJAMSMOM
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

7. 9. 2020

POBUDA ST. 221

TATJANA FRANGEZ

Vsebina vprasanja/pobude:

Dajem pobudo, da se na semaforjih ukinejo tipke za pesce in kolesarje. Prvi razlog je seveda trenutno glede
kovida. Vendar so tipke vsaj za kolesarje precej motece, saj so na zanje precej neprimernih mestih. Enako
pobudo sov tem mandatuze dali v stranki Lista kolesarjev in pescev, vendardo sedaj se ni bilo nic urejeno.

Odgovor (izpolni organ,
St zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

cj pripravlja odgovor):
(JpCPP -h o-Ji V xai c**A Datum priprave

odgovora:
^f.O^. -2.02.0

Sporocamo vam, da je v semaforiziranih kriziscih ali samostojnih semaforiziranih prehodih za pesce in
kolesarje najava pescev in kolesarjev preko tipk izvedena zaradi prometno odvisnega delovanja. V
prometno odvisnem delovanju so detektirana tudivozila (spomocjo razlicnih detektorjev). Taksen nacin
delovanja krmilnega programa semaforjev zagotavlja cim boljso prepustnost krizisca in cim krajse
cakalnecase zavse udelezence v prometu. Najava (detekcija) pescev in kolesarjev je pomembna se toliko
bolj, saj je s tem omogoceno, da se lahko ob neprisotnosti pescev ali kolesarjev, varnostni casi med
posameznimi prometnimi tokovi vozil skrajsajo (tudi za 10 in vec sekund, odvisno od krizisca). S tem
zagotovimo, da zeleno luc dobijo tisti udelezenci, ki sose najavili. Naceloma velja pravilo, da najprej dobi
zeleno luc na semaforski glavi tisti udelezenec, ki se je najprej najavil, v kolikor niso predvideni dodatni
pogoji v krmiljenju. Krmilna naprava prilagaja krmilni program (s strani prometnih projektantov so na
podlagi aktualnih stetij prometa definirani minimalni in maksimalni intervali zelenega signala ter
minimalna in maksimalna dolzina ciklusa) obenem pa lahko podaljsuje oz. krajsa zeleni interval
dolocenemu dovozu, v kolikor tarn ni vec nobenih najav. Navedeno omogoca v semaforiziranih kriziscih
hitrejse preklapljanje med semaforskimi fazami in posledicno boljso pretocnost prometa. Prav tako v
prometno odvisnem delovanju ob neprisotnosti pescev ni nepotrebnega prekinjanja prometnega toka
vozil (npr. v samostojnem semaforiziranem prehodu za pesce ali kolesarje se prometni tok vozil ne
prekinja, ce ni prisotnosti pescev ali kolesarjev) oz. ob neprisotnosti vozil zeleni signal za pesce in
kolesarje istocasno na vseh dovozih.
Semaforizirana krizisca brez detekcije za pesce in kolesarje pomeni velik korak nazaj z vidika prometne
prepustnosti krizisca, saj bi krizisca delovala po fiksnih krmilnih programih ne glede na gibanje prometnih
tokov. Prav tako bi se takofiksno delovanje opazilo pri cakalnih casih, ki bi se povecali, se posebej ponoci,
koglavnina krizisc deluje v polno prometno odvisnem nacinu.
Tipke so namenjene ne samo najavi udelezenca, ampak tudi kot pomoc slepim in slabovidnim osebam
pri preckanju krizisca, saj imajo dolocene tipke vgrajene zvocne signale. Smernice za opremo krizisc



nalagajo, da so vsa novozgrajena semaforizirana krizisca opremljena s tipkami za slepe in slabovidne
osebe.

Detekcija za pesce je lahko tudi brezsticna, kjer ni potrebe po nobenem dotiku, saj obstajajo tudi sistemi
detekcije pescev in kolesarjev, ki temeljijo na kamerah in senzorjih usmerjenih na tocno doloceno
lokacijo, kjerti udelezenci cakajo na zeleni interval in preckanje prometnice v semaforiziranem kriziscu.
Taki sistemi so obcutno drazji od obstojecih najavnih tipk: le za primerjavo navadna tipka za najavo stane
cca. 120,00 EUR, brezsticna najava pa od 1.500,00 EUR naprej (kjer moramo poleg kamere s termovizijo
imeti tudi vgrajen zvocni signal v semaforski glavi za potrebe slepih in slabovidnih oseb). V kolikor bi zeleli
opremiti oz. zamenjati tipke v semaforiziranih kriziscih bi potrebovali med 12.000,00 EUR in 15.000,00
EUR po kriziscu. Ce upostevamo, da imamo s tipkami opremljeno vecino semaforiziranih krizisc, bi

potrebovali cca. 900.000,00 EUR. Za povrh pa je nujno potrebno upostevati se nekompatibilnost

sodobne opreme z obstojecimi krmilnimi napravami, katere so ze zavidljivih starosti (povprecna starost

13 let). In bi morali z zamenjavo detekcije zamenjati se krmilno napravo kar bi predstavljalo se dodaten

strosek.

Trenutno se na UKPP trudimo, da v okviru investicij sredstva namenimo semaforizaciji krizisc, ki se niso

opremljena s semaforji, regulaciji delovanja obstojecih naprav zaradi sprememb prometnih tokov (Glavni
trg, Koroska) in zamenjavi starih naprav, katerih nedelovanje bi povzrocilo prometni kolaps. Ko se te

zadeve uredijo, pa se strinjamo, da se pristopi zamenjavi detekcije, ki bo prijaznejsa do kolesarjev.

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

. * - Elektronsko posto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana§a vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 25. 9. 2020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravif4: /
Uros Kosi - UKPP°
Robert Lutar- Nigrad

Podpis vodje organa, RnSTipravIja odgovor:

Priloga:
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 15. SEJAMSMOM

Datum seje MS 7. 9. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 222

Svetnik-ca: MIHA RECEK

Vsebina vprasanja/pobude:

Nemudoma se naj postavijo opozorilne table v neposredni blizini nove fontane pred Hotelom Maribor, da
voda ni primerna za pitje - zauzitje, prav tako ni primerna za kopanje (tusiranje), kajti ta voda krozi in ni vsak
dan sveza. Prav tako to vodo pijejo domace zivali (psi). Prav tako bi bilo potrebno dodati napis, da je igranje
na lastno odgovornost tudi zaradi moznih padcev, sploh ce misli fontana obratovati pozimi, kot rondo na
Titovi cesti.

Odgovor (izpolni organ, d pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

10031/2019 Datum priprave
odgovora:

7.10.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP

V tlak ob fontani bomo dodatno namestili posebne ploscice s pikogramom in napisom da voda ni pitna.
Kar se tice vode v bazenu je potrebno povedati da ima voda enake karakteristike kot bazenska voda v
plavalnih bazenih, ki nenevarna za zdravje. Voda v bazenu se filtrira skozi pesceni filter katerega se 2 krat
tedensko pere. Ob tem gre priblizno 2 m3 kubika vode v kanalizacijo. Priprava vode pa poteka tudi
kemijsko, kjer zagotavljamo, da ima voda ustrezno ph vrednost in dovolj klora. Voda se tretira skladno z
Minimalnimi higienskimi standardi, ki so doioceni za plavalne bazene. Ph vrednost je nastavljena na 6, 8,
vsebnost klora pa je med 0, 6-1 mg/l. Sveza voda ki se dotaka v fontano je pitna voda iz vodovodnega
omrezja katera pa se zaradi zahtev proizvajalca fontanske tehnike mehca s postopkom ionske izmenjave.

Pozimi pa fontana ne bo obratovala.

Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor pripravil-a:
Ales KLIMC

ravlja_odgovor:
Ijl.prav.
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS)
Zap, st. seje MS 15. SEJAMSMOM

Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

7. 9. 2020

POBUDA ST. 223

TJASA GOJKOVIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Prejsnji teden smoiz medijev izvedeli, da je bilo s strani gradbene inspekcije odrejeno rusenje koce naTrikotni
jasi, kar je v popolnem nasprotju s ciljem razvoja nasega Pohorja, kot bele oziroma zelene, v obeh primerih
pa prijazne turisticno rekreativne destinacije. Glede na to, da omenjena lokacija predstavija izredno
priljubljeno sprehajalno rekreacijsko tocko z vidika obcanov, kakor tudi turistov, je jasno, da na poti na
Pohorje sprehajalci nujno potrebujemo osnovno infrastrukturo, zlasti vsmislu gostinskega servisa in sanitarij.
Vluci razvoja Pohorja po mnenju Liste kolesarjev in pescev mestno ne sme dovoliti, da bi se tako pomembna
tocka, ki ni zgolj v interesuzasebnega investitorja, pacpa tudi mesta,saj kaze navzpostavitev resneturisticne
destinacije, unicila. Zato dajem pobudo, da Mestna obcina Maribor preuci problematiko in pomaga v okviru
svojih zmoznosti, zlasti v smislu, da zagotovi podporo pri pridobivanju ustreznih dovoljenj.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Datum priprave
odgovora:

Sluzba za delovanje mestnega sveta

14. 9. 2020

ODGOVOR PODAN NA SEJI

Odgovor zuoana, Aleksandra Sase ARSENOVICA
Inspekcijaje drzavni organ, ki deluje vokviru zakona, mi bomo pa seveda naredili vse, kar bo vnasi moci,
da bomo pomagali tostvari legalizirati, se boljse pa bi bilo, cebi vsakokratni investitor vnaprej uposteval
zakon in potem gradil.

- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki joprejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite vzadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 15. SEJAMSMOM

Datum seje MS 7. 9. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 224

Svetnik-ca: MAG. STOJAN AUER

Vsebina vprasanja/pobude:
Malo se navezem na nase sosede iz severa. Namrec, v Linzu, Salzburgu, Grazu in pa na Dunaju so prav te dni
prejsnji teden sprejeli mestni sveti odlocitve, da ne glede na epidemiolosko sliko gredo v organizacijo bozicnih
sejmov. Zupan Salzburga je ob tem povedal, da ce tega ne bi storili, bi mesto izgubilo dodatnih 60 mio evrov,
ki jih mesto pridobi. Maribor je se posebej v zadnjih letih izgubil nek sloves bozicnih sejmov ali pa vsaj
turisticne ponudbe mesta tudi zaradi slabe organizacije in zares klavrne ponudbe iz teh stojnic, ki jih pripravil
Zavod za turizem. Da ne govorim o Carobnem decembru, kjer smo zapravili ne vem koliko denarja. Ne glede
na to, odlocitev mesta bo, ali sploh gremo v to ali ne. Seveda ob upostevanju vseh priporocil NIJZ, tako kot
smo seodlocili tudi za izvedbo Festivala Lent. Dajem pobudo, da danesjutrisprejmemo odlocitev, da Maribor
to organiziral bo, kajti s tem damo nek signal v prostor, da se ljudje zacnejo pripravljati, tudi tisti, ki so seveda
zainteresirani za postavitev stojnic, ne pa da gremo z razpisom tik pred zdajci, na katerega se potem izredno
slabo odzovejo, tudi tisti, ki bi se sicer lahko. In drugic, zdaj imamo veliko moznost, da pa vendarle umestimo
Maribor na zemljevid bozicnih sejmov v tem trikotniku Gradec - Zagreb - Ljubljana, pa tudi Celje, ki so vse
bolj prepoznavni v okviru organizacije tovrstnega sejma.
Mestna obcina Maribor naj cim prej pristopi k strategiji Bozicnega sejma in poda smernice za njegovo domaco
in mednarodno prepoznavnost.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Datum priprave
odgovora:

Sluzba za delovanje mestnega sveta

14. 9. 2020

ODGOVOR PODAN NA SEJI

Odgovor zupana, Aleksandra Sase ARSENOVICA

Carobni december v Mariboru bo. Vsi vemo, da je to ena izmed bolecin, da imamo tudi tukaj velik
zaostanek in da bo to vsekakor proces, da bomo to mesto tudi na tej tocki spravili na zemljevid, ker tudi
drug! so to zgodbo gradili. Imamo nove ideje, tudi v sodelovanju s Holdingom. Upam, da se pokazalo,
kakoje lahko mesto boljse tudi zaradi delujocega Holdinga. Drugih idej, glede na evalvacijo lanskega, je
tudi dosti, denarja bolj malo, ampak gremo v smer, da Carobni december v Mariboru bo in bo boljsi, kot
je bil lani.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

odpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
Zap. st. seje MS 15. SEJAMS MOM

Datum seje MS 7. 9. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude POBUDA ST. 225

Svetnik-ca: J02EF SKOF

Vsebina vprasanja/pobude:

Podajam pobudo, da se strani Mestne obcine Maribor ter z Ministrstvom za okolje in prostor resneje pristopi
k problematiki, ki zadeva odlagalisce nevamih odpadkov v Metavi, saj sploh ni razglaseno kot degradirano
obmocje. Vse prevec je tudi veliko »cejev« ter zavajanja, zato ne pridemo do skupnih resitev. Tudi reka Drava
je velik problem, ki se zavlacuje ze vrsto let. Strokovnih prijemov na zalost ni, saj se tudi v prazno zapravija
denar, dolgotrajnega ucinka pa zal ni. Velike zavore predstavljajo nevladne organizacije, saj se zadnjega
posveta na to problematiko niso udelezili.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:

029-75/2020-38 Datum priprave
odgovora:

23.9.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor

Skupna obcinska uprava Maribor
Skupna sluzba varstva okolja

Odgovor na vprasanje svetnika Jozefa Skofa v delu, ki se nanasa na zaprto odlagalisce
nevamih odpadkov Metava:

Mestna obcina Maribor se zaveda problematike zaprtega odlagalisca nevamih odpadkov
Metava. Na zadevo, ki je v pristojnosti resevanja Ministrstva za okolje in prostor in sodi pod ti.
stara bremena, je zupan pisno in ustno opozoril ze na lanskem sestanku s pristojnim ministrom,
novembra 2019. Prav tako je to vprasanje in nujnost resevanja v smislu sanacije bilo ponovno
izpostavljeno na obisku ministra z ekipo meseca julijaletos, na katerem so bili prav tako prisotni
predstavniki MC Malecnik - Ruperce. Mestna obcina Maribor in JP Snaga, kot upravljalec
obmocja, sama ne moreta resevati tega problema zato je nujno aktivno sodelovanje strokovnih
sluzb ministrstva.

Zaprto odlagalisce ni razglaseno za degradirano obmocje, ker morajo za to biti izpolnjeni
doioceni pogodi. Namre£ v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) so dolocena merila in pogoji za
razvrscanjenekega obmocja v degradiranoobmocje inrazrede degradiranosti. Taksna obmocja
s posebnim predpisom doloci vlada. Sele potem lahko pristojni minister za posamezna obmocja
doloci razrede ali stopnje degradiranosti.



Ne glede na to, bo tudi v prihodnje MOM skupaj z JP Snaga in MC Malecnik-Ruperce pritiskala
in opozarjala pnstojno ministrstvo na resevanje tega starega bremena s smislu, da strokovne
sluzbe MOP vendarie pnstopijo k nacrtom za sanacijo obmocja.

Odgovor na vprasanje svetnika Jozefa Skofa v delu, ki se nanasa na urejanje reke Drave
(investicije v protipoplavne ukrepe):

Gre za investicije v protipoplavne ukrepe na podlagi drzavnega lokacijskega nacrta, ki so v
pristojnosti Direkcije RS za vode pri Ministrstvu za okolje in prostor. Zacele se bodo izvajati
predvidoma prihodnje leto in se bodo financiraie iz kohezijskih sredstev. Gre za zascito naselij
oziroma individualnih objektov na tem obmocju, z visoko vodnimi nasipi ali pa zidovi na
obmocju Maribora (Malecnik, Trcova. Celestrina). Dupleka, Stars in na Ptuju.

Mestna obcina Maribor vsekakor pozdravtja skorajsnji zacetek investicij in meni, da bodo v
veliko korist tamkajsnjim obcanom in celotnemu kraju. Ceprav pa tudi sama ugotavlja da je v
bodoce potrebno intenzivirati medsebojno komunikacijo med strokovnimi sluzbami MOP, ki
vodijo investicije in lokalno skupnostjo (tudi s krajani na terenu) Velikokrat je namrec
uspesnost izvedenih aktivnosti odvisna tudi od primeme in pravocasne predstavitve projektov
krajanom. Zato bo MOM ob vsaki nadaljnji priloznosti oz. delovnih sestankih s predstavniki
MOP-a to potrebo tudi izpostavila.

. * - Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 25. 9. 2020, v fizicni obliki.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor

Slana


