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

15. SEJAMSMOM

7. 9. 2020

VPRASANJE ST. 200

MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vprasanja/pobude:

Vodstvu Mestne obcine Maribor zastavljam vprasanje ali obstaja kakrsnakoli strategija ali nacrt glede
postavitve cestnih hitrostnih ovir vMOM in ali je ta poleg morebitnih zakonskih obvez podvrzena morebitnim
predhodnim analizam v nasi obcini.
Opaziti je namrec nedoslednost saj si obcani na posameznih odsekih zelijo, da bi se navedene ovire postavile
iz razloga doseganja visoke hitrosti mimo vozecih vozil (primer Sokolska ulica), ki je precej ravna in so iz
navedenega razloga hitrosti vozil visje. Na primerjalnih cestah (kot je npr. Valvasorjeva) pa so ovire
postavljene.

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

1003-1/2019-158 Datum priprave
odgovora:

25.9.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

VUradu za komunalo, promet in prostor si prizadevamo postaviti naprave in ukrepe za umirjanje
prometa na doloceno-predlagano lokacijo po:

kriterijih za izbor naprav in ukrepov ( funkcija ceste, hitrost voznje, prometni pogoji,
urbanisticni pogoji,....),

prioriteti (vrtci, sole...)
in na podlagi pozitivne prometne preveritve (izdelane strokovne podlage).

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa so fizicne, svetlobne in druge naprave in ovire, oz.
tehnicne resitve s katerimi se udelezencem v cestnem prometu fizicno onemogoci voznjo z
neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevamem odseku ceste. VMestni
obcini Maribor imamo na obcinskih cestah do danes, postavljenih skupaj pnbhzno 130 naprav in
ukrepov za umirjanje prometa, stevilcno najvec v obliki asfaltnih grbin in ploscadi. Opticne in
zvocne zavore zozitve vozisca so na obcinskih cestah manj prisotne.
Pri izgradnji hitrostnih ovir se na Sektorju za komunalo in promet ravnamo po Tennicni
specifikaciji 03 800. Obvezno uporabo Tehnicne specifikacije za javne ceste z oznako TCS
03 800 - Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki doloca tehnicne pogoje za prometno
tehnicno oblikovanje naprav in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah, pogojuje
Odredba Ministrstva za promet, ki je bila izdana 30. novembra 2000 (Uradni list, RS, st. 118/00),
Pravna podlaqa je zapisana tudi v Zakonu o cestah in Pravilniku o prometni signalizaciji in



prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, st. 109/10 48/12 36/14 - odl
US, 46/15 in 10/18 )ter (Uradni list RS, st. 99/15. 46/17. 59/18 in 63/19). ' '
Vendar glede na omenjeno tehnicno specifikacijo, hitrostne ovire niso resitev vseh tezav, saj je
dokazano, da hitrostna ovira poveca emisije izpusnih plinov in povecanje hrupa do 25 %. V
blizini hitrostnih ovir se povecajo vibracije zaradi voznje tezjih vozil, na blizjih stavbah se
pojavljajo razpoke.... Zaradi tega, ker imajo naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki so
namenjene pnsilnemu zmanjsevanju hitrosti tudi slabosti v obliki povecanja emisij hrupa
vibracij in prerazporejanja prometnih tokov, se na Uradu za komunalo, promet in' prostor
trudimo postavljati te ovire na predlaganih lokacijah; prioritetno, racionalno, odgovorno in
gospodarno. Zelimo pa si, da bi glavno vlogo pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu
prevzela policija in redarstvo, tako da se tudi na tern podrocju priblizamo evropskim mestom s
katerimi se radi primerjamo.

Za postavitev naprav in ukrepov za umirjanje prometa na doloceno lokacijo, ni dovolj samo zelja,
temvec izpolnitev zgoraj navedenih kriterijev, izdelana strokovna podlaga..
Po 21. clenu Zakona ocestah je naprave-ukrepe za umirjanje prometa dovoljeno postavljati na
obcinskih cestah vnaselju na katerih sezaradi pogostih krsitev omejitve hitrosti voznje, ogrozeni
udelezenci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesrece in na
drugacen nacin oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoce
zagotoviti njihove varnosti.
Obvezna pa je postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred solami,
vrtci in drugimi objekti, ob katerih jezaradi varnosti otrok dodatno zmanjsana najvecja dovoljena
hitrost v naselju.
Vzvezi s Sokolsko ulice nam je problematika poznana in bomo k resevanju pristopili najprej s
postavitvijo t.i. radarske table. Podatki nam bodo sluzili za izvedbo morebitnih nadaljnjih ukrepov.

.*- Elektronsko posto zvprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite vzadevi, pod
katerovodite vsebino, na katero se nanasa vprasanje/pobuda.

Odgovor pripravij-a:

Denis •KOCBEK, inz.tehnol.prom.

C Podpts vodje organa
azdSKRAB

VODJA^JRATJA
Riypdoblastilu

vlja odgovor:
rav.



B
MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Sluzba za delovanje mestnega sveta

Stevilka: 0130-104/2020-45

Datum: 14.9.2020

illllllllllllllllli

t /

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

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

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 VPRASANJE ST. 201

Svetnik-ca: IGORJURISIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Na 14. redni seji MS MOM je 23 (od 28 prisotnih) potrdilo sklep pod 30. tocko GMS-282, teh 23 svetnikov pa
je kasneje drzavnozborski poslanec Zmago Jelincic Plemeniti oznacil za idiote. Zupan je sicer dne 15.7. javno
ostro odgovoril (https://www.vecer.com/mariborski-zupan-sasa-arsenovic-poslancu-zmagu-ielincicu-
maribor-se-zna-soociti-s-svoio-zgodovino-10196166), a opravicila do danes nismo slisali. 21.7.2020 sem
zahtevo naslovil tudi na predsednika DZ RS g. Zorcica, a do danes nisem prejel odgovora, kaj sele opravicila
doticnega poslanca, sicer rojenega v Mariboru. Zato sprasujem zupana, kaj lahko obcina se stori in kaj bo
dejansko storila, da se vsaj predsednik DZ RS v imenu DS jasno distancira od te izjave, ce ze ne moremo doseci
opravicila drzavnozborskega poslanca izvoljenega v sosednji obcini.

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

<i pripravlja odgovor):
01003-16/2019

Kabinet zupana

Datum priprave
odgovora:

25. 9. 2020

Spostovani g. Jurisic.
Hvala za vase vprasanje in za to, da ste mariborskim mestnim svetnikom stopili v bran. Moj
pomislek gre zgolj v smeri - bolj kot bomo zadevo pogrevali, vec pozomosti bomotovrstnim
nekulturnim dialogom dajali sami. Olika in kultumi dialog sta stvar vsakega posameznika.
Bojim se, da omenjenega gospoda ne bomo spremenili.

- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite vzadevi, 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 pripravil-a: Sasa Arsenovic, zupan MOM

Podpis vodje organa, ki pripravlja 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
Datum seje MSUUIUIM O^J\^ IVIV-*

Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca

15. SEJAMSMOM

7. 9. 2020

VPRASANJE ST. 202

JOSIP ROTAR

Vsebina vprasanja/pobude:

Prosim za informacijo, koliko sredstev se je do sedaj zbralo v okviru Proracunskega sklada, ki ga je mestna
obcina ustanovila letos spomladi, z glavnim namenom zagotavljanja humanitarne pomoci prebivalcem nase
obcine. Prav tako me zanima, kolikosredstev je bilo do sedaj porabljenih za promocijo tega sklada v razlicnih
medijih ter ali lahko mestni svetniki dobimo informacijo, kateri lokaini mediji so dobili sredstva in kaksno
obliko promocije so do sedaj izvedli.

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

029-428/2020 Datum priprave
odgovora:

URAD ZA FINANCE IN PRORACUN

24.09.2020

Odgovor Urada za finance in proracun
Do sedaj se je v Proracunskem skladu zbralo 15.120,00 EUR (stanje na dan 23.09.2020). V
kratkem se po podpisu donatorske pogodbe pricakuje se vplacilo 25.000,00 EUR.
Odgovor Sluzbe za odnose z javnostmi
UFP odgovora s stani Sluzbe za odnose z javnostmi ni prejel.

. * - 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 pripravil-a:
Alenka TOVORNIK

-•'<£_
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

s mm I

tf J^d
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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 VPRASANJE ST. 203

Svetnik-ca: LJUBICA JANCIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Gospod zupan, na zadnji seji v mesecu juniju sem podala pobudo, da bi lahko krajani Radvanja, Peker,
Limbusa inostali, placevali poloznice na blagajni pri spodnji postaji Vzpenjace. Zanima me, ce se bo ta pobuda
realizirala?

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

029-428/2020 Datum priprave
odgovora:

URAD ZA FINANCE IN PRORACUN

24.09.2020

Za pripravo celovitega odgovora smo se v Uradu za finance in proracun povezali z izvajalcem,
s strani katerega smo pridobili naslednji odgovor z oceno stroskov:
JP Marprom d.o.o. je na podlagi Odloka o delovanju mestne blagajne v Mestni obcini Maribor
(MUV st. 27 z dne 30.12.2019) vzpostavilo delovanje mestne blagajne. Le-ta deluje na lokaciji
glavne avtobusne postaje v Mlinski ulici 1. Lokacija je neposredno dostopna vsem uporabnikom
javnega mestnega potniskega prometa, deluje 365 dni na leto (izjeme so le razmere zaradi
ukrepov COVID-19, ko je skladno s tern prilagojen tudi delovni cas). Placevanje placilnih nalogov
je omogoceno vsem obcanom Mestne obcine Maribor za podjetja, katera so se na osnovi
pogodbenega razmerja vkljucila v sistem. Sredstva za financiranje posrednih in neposrednih
proracunskih uporabnikov je zagotovila Mestna obcina Maribor v okviru proracuna, ostala
podjetja pa stroske procesiranja placilnih nalogov krijejo neposredno izvajalcu Marpromu. V
stroskih so zajeti stroski strojne opreme, programske opreme, vzdrzevanja, bancni stroski,
stroski varovanja in odvoza gotovine, stroski materiala ter stroski dodatne delovne sile ob
dolocenih terminih. Z odprtjem novega vplacilnega mesta na drugi lokaciji so povezani tudi
dodatni predhodno nasteti stroski, razen stroska programske opreme. Za pokritje teh stroskov
je potrebno zagotoviti soglasje vseh deleznikov, vkljucenih v sistem. Njihovo soglasje je potrebno
pridobiti tudi za strosek nabave dodatne opreme. Za vzpostavitev obratovanja mestne blagajne
pod Pohorjem bi za nabavo strojne opreme (blagajna, racunalnik, scanner oz. tiskalnik za branje
poloznic) potrebovali priblizno 5.500,00 EUR z DDV. Ocena dodatnih stroskov na mesec pa
znasa:

- vzdrzevanje programa 104,50 EUR
- dodatni odvoz gotovine priblizno 238,00 EUR

bancni stroski priblizno 300,00 EUR
- strosek blagajnika 1.900,00 EUR

Skupaj mesecno priblizno 2.542,50 EUR oz. priblizno 30.510,00 EUR na letni ravni.



V dosedanjem delovanju mestne blagajne na glavni avtobusni postaji vecjih pripomb
uporabnikov glede trenutnega obsega in dostopnosti ni bilo. Blagajna pod Pohorjem je
namenjena predvsem prodaji vozovnic za KKZ, tudi delovni cas je temu prilagojen in sicer od
ponedeljka do cetrtka med 9.00 in 16.00 uro, petek, sobota in nedelja ter prazniki pa med 8.00
in 18.00 uro. Prav tako je prilagojeno stevilo osebja. Zaradi racionalizacije stroskov izven
obratovalnega casa blagajne vozovnice prodajo strojniki neposredno na vstopu v KKZ. V casu
remonta je blagajna zaprta (predvidoma 2x letno za obdobje dveh do treh tednov). V casu
zimske sezone je na blagajnah velika gneca, zato obstojeca tri prodajna mesta komaj
zadostujejo za prodajo smucarskih vozovnic. Predvidevamo, da bi bilo obratovanje mestne
blagajne pod Pohorjem v zimskih mesecih zelo otezeno.

V casu priprave odgovora koncna odlocitev se ni sprejeta. V nadaljevanju se predvideva
preveritev zainteresiranosti pogodbenikov glede na zgoraj navedene dodatne nabave in
mesecne stroske.

. *- Elektronsko posto z vprasanjem/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 pripravil-a:
Alenka TOVORNIK

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 7. 9. 2020

Zap, st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 205

ALJAZ BRATINASvetnik-ca:

Vsebina vprasanja/pobude:

VPRASANJE ST. 205 - Aljaz BRATINA
Na 5. izredni seji Mestnega sveta MOM, ki je bila vcetrtek, 14. maja 2020, sta bila sprejeta dva sklepa
(34 ZA, 0 PROTI) in sicer:
Sklep 7: Mestni svet Mestne obcine Maribor bo tocko Odiok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za
izvedbo projekta posodobitve omrezja JR in zagotavljanja osvetlitve javnih povrsin - cest na obmocju MOM
(GMS - 225) obravnaval po skrajsanem postopku.
Sklep 8: Mestni svet Mestne obcine Maribor sprejme Odiok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za
izvedbo projekta posodobitve omrezja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve javnih povrsin - cest na
obmocju MOM po skrajsanem postopku.
Glede na trenutno stanje javne razsvetljave na obmocju MOM, prosim za informacijo poteku projektnih
aktivnostih in predvideno casovnico za posodobitev javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve javnih
povrsin-cest na obmocju MOM realizacijo.

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

ti pripravlja odgovor):
1 1003-1/2019 Datum priprave

odgovora:

17.9.2020

UKPP in Strokovna Komisija za izvedbo razpisa

Postopek izbire koncesionarja poteka. Vjuliju 2020je bil objavljen javni razpis za izbiro
koncesionarja - prva faza preverjanja usposobljenosti, ki bo zakljucena 23.9.2020.
Nato sledi faza konkurencnega dialoga in ponudbena faza, ki bosta trajali predvidoma do
konca leta 2020.
Dela na terenu bi se lahko pricela spomladi 2020.

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

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta jlopetka, 25. 9. 2020, v fizicni^bliki.

Odgovor pripravil-a:

odgovor:
bdja Urada
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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 VPRASANJE ST. 206

Svetnik-ca: MATEJ ZMAVC

Vsebina vprasanja/pobude:

Kako potega izgradnja manjkajocega dela kanaiizacijskega omrezja? Ce lahko strokovne sluzbe po
posameznih delih mesta izdetajo priblizno terminsko izvedbo za letosnje in naslednje leto. Krajani
posameznih delov nestrpno cakajo izvedbo, da se bodo lahko prikljucili.

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

35402-4/2019 Datum priprave
odgovora:

23.9.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Sluzba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna

Izvedba celotnega projekta »Odvodnjavanje in ciscenje voda v porecju Drave« se bo
pricela v zacetku leta 2021. Vrednost investicije je ocenjena na 11 milijonov EUR, gre pa
za cca 24 km kanalizacije. Projekt obsega gradnjo kanaiizacijskega sistema v naseljih:
Limbus, Laznica, Pekre, Hrastje, Studenci, Trcova, Malecnik, Celestrina in Oresje
Terminski plan izvedbe bo pripravil izvajalec del, pred pricetkom gradnje pa se bo projekt
predstavil po posameznih krajevnih skupnostih in mestnih cetrteh, kjer bo gradnja
potekala. Krajevne skupnostl so se aktivno vkljucevale ze v pripravi projekta in jih tudi
obvescamo o stanju projekta.

. * - 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 pripravil-a:
Alenka ^ftligoj

Priloga:

Podpis vodje orgaVia, ki pripravlja odgovor:
mag. Barbar; Mikus Marzidovsek

Vo jja sluzbe
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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

VPRASANJE ST. 207

MIHARECEK

Vsebina vprasanja/pobude:

Pristojne sluzbe kot vas, zupan, sprasujem in prosim, da mi odgovor podate pisno s tocnimi podatki na dan
1. 9. 2020, koliko odpadnega blata, kdo je blato odpeljal in kam so ga odpeljali iz Dogoske cistilne naprave,
kajti poloznice s 300% podrazitvijo za odvoz odpadnih voda, placujemo ze vec kot 3 mesece. Zanima me, ce
to, kar smo takrat sprejeli na seji mestnega sveta s takojsnjim odvozom blata tudi uresnicujemo. Hvala.

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

Datum priprave
odgovora:

JP Energetika Maribor d.o.o.

14.9.2020

Spostovani!

Odpadno blato se je na deponijo pricelo odlagati konec marca. S sklepom MOM se cena odvoza
ni spremenila do datuma veljavnosti nove cene (1.6.2020). Skladno z dogovorom in obljubami
se je blato zacelo odvazati s 1.7.2020, kar je bilo celo prej kot je bilo pricakovati, saj je
prevzemnik blata, Surovina d.o.o., notifikacije pridobil hitreje od pricakovanega. V vmesnem
casu se je na deponijo odlozilo 3.551,44 ton blata. Od 1.7. do 1.9.2020 pa je na deponijo bilo
odlozenega se dodatnih 1.763,5 ton blata. Skupaj je torej na deponijo bilo odlozenega 5.314,94
ton blata. Od 1.7.2020, ko se blato kot obljubljeno prioritetno odvaza iz deponije, je bilo
odstranjeno 1319,37 ton blata v juliju in v avgustu 1094,54 ton blata. Skupaj 2416,91 ton blata.
Na zacasni deponiji je 1.9.2020 bilo priblizno 2.900 ton blata. Natancne stevilke trenutno
deponirane kolicine ne moremo podati, saj je blato, ki je odlozeno se vedno razmoceno zaradi
obilnih poletnih padavin. Blato smo zato nekoliko razprostrli na sirsi del deponije in tako
omogocili boljse susenje blata.

Blato po javnem razpisu odvaza podjetje Surovina d.o.o., in sicer v Avstrijo in Slovasko.

Hkrati bi tudi poudarili, da glede na trenutne razmere in (planirano) dinamiko odstranjevanja se
vedno verjamemo, da bomo do obljubljenega roka izpraznili celotno deponijo.

Hvala in lep pozdrav.



. *- 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 pripravil-a: Tine Salam

Priloga:

,k/|Podpis votije organa, l^i pripravlja odgovor

ENERGtlKA
RIBd&A

Marifer «...o.

Mjribor
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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 VPRASANJE ST. 208

Svetnik-ca: TJASA GOJKOVIC

Vsebina vprasanja/pobude:

Glede na to, da je bilo na temo prvega pasjega parka ze veliko slisanega, kot tudi obljubljenega s strani
Mestne obcine Maribor, me zanima, ali lahko obcani se v tern letu pricakujemo otvoritev le-tega?

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

01003-1/2019-156 Datum priprave
odgovora:

22.09.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Sektor za komunalo in promet Mestne obcine Maribor

Spostovana.
V proracunu za leto 2020 je planiranih 50.000 EUR za vzpostavitev prvega pasjega parka
v Mestni obcini Maribor in na Sektorju za komunalo in promet delamo vse na tern, da bo
park odprt za uporabnike v tern letu.
Trenutno se izvaja parcelacija parcel na tern obmocju.

S spostovanjem,

. * - 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:
Anja Pavlicic
Svetovalec I

fV i&vodje organa,
Gorazd Skrabar,

Vodja

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

ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzba za delovanje MS):
15. SEJAMSMOMZap, st. seje MS

Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
R\/ptnik-r.fl"Svetnik-ca:

7. 9. 2020

VPRASANJE ST. 209

MELITA PETELIN

Vsebina vprasanja/pobude:

Name so se obrnili stanovalci Marmontove ulice v Maribor in prosijo za pojasnilo, glede obnove oz. pricetka
del obnove njihove ulice. Ulica je res potrebna obnove.
Prosimo tudi za pojasnilo glede ureditve oz. popravila ceste mimo podjetja Kosaki, tovarne mesnih izdelkov
d.d, Oresko nabrezje.
Saj je na cestiscu velika vdolbina oz. udarna jama, da se moras skoraj ustaviti z vozilom, ze dalj casa in poraja
se vprasanje kako oglednik podjetja Nigrad opravija oglede, da navedenega ne vidi.
Zato je moja pobuda sledeca:
Obvezno bi moral zaposleni iz Urada za komunalo imeti svojega oglednika, saj bi le ta zagotovo prej videl
»napake« na cestah in ulicah in tako prednostno reseval nujna dela. MOM je placnik, Nigrad je oglednik in
istocasno opravija dela. To nikakor ne gre skupaj. Ce bi nekdo iz urada, bi si lahko bistveno hitreje in
natancneje oz. strokovno ogledal navedena dela.

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

<i pripravlja odgovor):

01003-1/2019-154

UKPP

Datum priprave
odgovora: 21.09.2020

Po zakonu o cestah je koncesionar dolzan izvajati preglednisko sluzbo na javnih
prometnih povrsinah.
Pregledniki dnevno pripravljajo porocila opazenih poskodb na javnih prometnih
povrsinah, katere glede na prioritete in pogodbene vrednosti tudi sanirajo.

Odgovor pripravil:
Tomislav Rebernik

Strokevqi sodelavec
s vodje orga^fa, k^pripravlja odgovor:

rada:

r, univ. dipl. prav.
pooblastilu
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

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

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

7. 9. 2020

VPRASANJE ST. 211

JOZEF SKOF

Vsebina vprasanja/pobude:

Moje vprasanje se glasi, zakaj ze vrsto let Mestna obcina Maribor nima prostorskega plana, ki je nujno
potreben. Vedno znova se srecujem z novimi obljubami, ki se kasneje izkazejo za laz ter zavajanja. 10. junija
sem preje odgovor, ki se je glasil vse v zvezi s pripravo obcinski prostorskih nacrtov ter obcinskih podrobnih
prostorskih nacrtov je vkljuceno v pristojnosti obcin. Naj tisti, ki so za to placani opravijo svoje delo korektno
in ucinkovito. Prosim za pisni odgovor.

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

<i pripravlja odgovor):
01003-1/2019-157 Datum priprave

odgovora:

24. 9. 2020

Urad za

prostora

komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje

Spostovani,
obcinski prostorski nacrt Mestne obcine Maribor (OPN MOM), ki je v pripravi ze vec let, je
trenutno fazi zakljucevanja dopolnjenega osnutka (odiok o OPN, graficni del prostorskega akta).
Vzporedno se zakljucuje tudi priprava strokovnih podlag, kot so karte poplavne nevamosti in
karte razredov poplavne nevamosti in dolocitev obmocij s povecanim varstvom pred hrupom.
Prav tako se zakljucujejo usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede spremembe osnovne
namenske rabe. Terminsko naj bi zakljucili z navedenimi aktivnostmi do zacetka oktobra. Na
osnovi navedenih gradiv bo nato pripravljeno se okoljsko porocilo, ki bo sestavni del razgrnjenih
gradiv. Namen je, da bi mestni svetniki dopolnjeni osnutek OPN obravnavali v prvi obravnavi do
konca leta 2020, sprejemali pa v prvi polovici prihodnjega

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.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 25. 9.2 020, v fizicni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mag. Lidija KODRIC VUK

Vodja sektorja
odje organa, ki prrpxavlja odgovor:

Gorazd SKRABAR
Vodja urada-POtftfoblastilu


