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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 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9. 9. 2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 86
Svetnik-ca: MELITA PETELIN

Vsebina vprašanja/pobude:

V skladu s 1. odstavkom 20. člena Poslovnika Mestnega sveta MO Maribor postavljam dopolnilno vprašanje
glede odgovora, ki ste ga podali na moje vprašanje (vprašanje št. 61).
Na 5. seji mestnega sveta sem postavila vprašanje, na katerega ste v večini ustrezno odgovorili. Žal
pa na tretjo alineje niste podali zadovoljivega odgovora.
Na vprašanje: »Kdaj se bo končno uredila in očistila okolica, vključno z obrezovanjem dreves, ob objektu
Dvorakova ulica 5 (in ne samo koš nja trave)?«, niste odgovorili s term inskim planom. Na
vprašanje kdaj, se namreč odgovori s konkretnim datumom. Če tega ni moč določiti, pa se v odgovoru
zapiše, kdaj je opravilo načrtovano. Če sploh je. Namesto tega ste gostobesedno zapisali več te z, ki pa ne
povedo ničesar. Kot mestno svetnico me zanima, KDAJ bo urejena in očiščena okolica, ne pa domnevno
odlaganje odpadkov bližnjih stanovalcev. Od maja do danes se stanje okolice ob objektu Dvorakova ulica 5
ni bistveno spremenilo. Zgolj sklepam lahko, da moje vprašanje na 5. seji mestnega sveta ni bila dovoljšna
spodbuda za ukrepanje.
Zatorej vljudno naprošam, da se mi konkretno, z datumom in brez odvečnega balasta, odgovori na
preprosto vprašanje:
»KDAJ se bo uredila in očistila okolica, vključno z obrezovanjem dreves,
ob objektu Dvorakova ulica 5?« Urejena okolica je bistvena sestavina objekta.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-15/2019 I Datum priprave I 1. 10. 2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za gospodarske dejavnosti
odgovor:

Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi prostori, bo kot
upravljavec poslovne stavbe na naslovu Dvorakova ulica 5, Maribor pristopil k ureditvi okolice,
vključno z obrezovanjem oz. zožitvijo krošenj sedmih gabrov, kateri rastejo na pripadajočem
zemljišču k predmetni poslovni stavbi v naslednjem terminskem planu:

• V skladu z internimi navodili za oddajo javnih naročil bo do dne 10. 10. 2019
pridobljena ponudba za izvedbo storitve obreza/zožitve krošenj in ureditve okolice na
navedenem naslovu.

• Po tem datumu bo pripravljena naročilnica, s katero bo naročnik storitve (MOM), po
podpisu naročilnice s strani vseh pristojnih podpisnikov, oddal javno naročilo
izbranemu izvajalcu.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VprašanjetE.obuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum sele MS 9. 9. 2019
Za2- št. vQrašanja/pobude VPRASANJE ST. 87
Svetnik-ca: JELKA KOLMANIČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Občane MČ Studenci zanima kdaj bo zgrajena mreža primarnih in sekundarnih vodov kanalizacije in kdaj
bodo zamenjane salonitne vodovodne cevi na območju Studenc.

Št. zadeve na organu,
ristoinem za od ovor*: /( . /1.0. 20/9

Organ, ki je pripravil U fi. 1 ~

od ovor: KP'F' - ~o-L,z1V- ~/>\.~ /I'W

Opremljenost s kanalizacijskim in vodooskrbnim sistemom na območju Studenci je zgledna.
Brez zgrajenega kanalizacijskega sistema je del območja Damiševega naselja za kar se v
projektu kohezije pripravlja dokumentacija za izvedbo katera naj bi stekla že v letu 2020. Gre
za povezavo Hrastje - Pekre - Borovnikova - desnoobrežni kolektor katera gre po
Borovnikovi, Gozdni, Brnčičevi do Lesarske.
Nujno je potrebno pristopiti k zamenjavi nekaj dotrajanih kanalov od katerih je v planu 2019
kanal Korčetove. Določen del dotrajane kanalizacije je možno sanirati z izvedbo notranjega
oplaščenja s čimer se doseže vodotesnost, boljša pretočnost in predvsem preprečevanje
erozije betonskih kanalskih cevi kar ohranja in izboljša stabilnost kanala.
Salonitni vodovodi so bili menjavani ob gradnji kanalizacije na Studencih katera se je zaradi
umeščanja Zahodne obvoznice izvajala relativno pozno, v letih 1995 - 2005.
Salonitni vodovod je tudi v Korčetovi ulice in bo zamenjan skupaj z izvedbo kanalizacije .

. * - 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 petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Branko~PRčlNA

prilog( ,

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Vili EIS ~die
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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 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9. 9. 2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 88
Svetnik-ca: TJASA GOJKOViČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Ljubljana ima kar 224 javnih otroških igrišč, za katere skrbi mestna občina. Od tega jih deset sodi v prvo
kategorijo, kar pomeni, da gre za najbolj obiskana igrišča, na katera prihajajo otroci iz vsega mesta in drugih
krajev. Letni stroški z vzdrževanjem otroških igrišč in parkovne opreme na javnih površinah stanejo Mestno
občino Ljubljana 700.000 EUR.
Zanima me, koliko je javnih otroških igrišč, za katere skrbi mestna občina in koliko znašajo stroški njihovega
vzdrževanja na letni ravni?
Priloga: foto parkov z igriščem v Ljubljani

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019-81 I Datum priprave /24.09.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor MOM
odgovor:
Spoštovani.

V Mestni občini Maribor skrbimo za naslednja javna otroška igrišča: Mestni park, Magdalenski
park, Slovenska ulica, Gregorčičeva ulica pri vrtcu, Trg Borisa Kidriča, KS Malečnik, Ghegova,
Celjska- Frankolovska, Schreinerjev trg, Letonjeva, Dom Antona Skale, Greenwich, OŠ Brezje,
Bevkova, Borova vas, Ertlov gozd, Titova ulica. V letu 2018 smo pridobili novo igrišče pod
Pohorsko vzpenjačo in igrišče v nastajanju na Macunovi ulici, kjer je trenutno le učilnica v
naravi, projekt za novo otroško igrišče pa je že izdelan.

Stroški vzdrževanja igral na letni ravni znašajo cca 21.000 EUR.

- - ... * - Elektronsko posto z vprašanjemrpobudo, 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 petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.



Odgovor pripravila:
Anja Pavličic,
Svetovalec I ~

Priloga:
I

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Vili Eisenhut}. uni"'t dipl. inž. el.

VoaJa ~a\1

2



MESTNA OBČiNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

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

S: http://www.maribor.si
Davčna številka: S112709590, Matična številka: 5883369Služba za delovanje mestnega sveta

Številka: 01300-103/2019-25
Datum: 12.9.2019

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9.9.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 89
Svetnik-ca: MILAN MIKL

Vsebina vprašanja/pobude:

Kaj je z realizacijo investicije za umirjanje prometa in prehoda za pešce in izgradnjo pločnika na Dupleški
cesti v Dogošah?
To vprašanje sem podal na 6. redni seji mestnega sveta, gre pa v zvezi z izgradnjo pločnika v višini 50
metrov, z izgradnjo cestnega prehoda in za napravo za umirjanje prometa. Enkrat vam bom pokazal tudi
slike, kako otroci gredo tam v šolo. Do danes ni rešitve. Prejel sem odgovor, da v kolikor je tam seveda
pridobljeno dovoljenje, kar se tiče zemljišča, da ni problema. To sem povedal, da je to urejeno. Bili smo pri
podžupanu, dr. Medvedu, kjer smo se dogovorili, za kar se mu s tega mesta zahvaljujem in potem odprli
določena vprašanja, to je bilo 8. julija, ampak do danes še nisem v zvezi s to rešitvijo prejel nobenega
odgovora. Meni osebno, jaz sem Dogoščan, ampak živim v Zrkovcih, mi je nerodno hoditi v Dogoše. Mestni
svetnik sem že toliko in toliko let in se ena taka zadeva ne more rešiti. Sredstva so v proračunu predvidena,
ampak se to ne da urediti. Lepo bi prosil, naj gre nekdo pogledat, kako gredo otroci v šolo zjutraj v šolo. En
del morajo iti po travi, da pridejo na drugo stran. Gre samo za 50 m pločnika, prehod za pešce in seveda
napravo za umirjanje prometa. Ta zadeva še žal ni realizirana in vas res vljudno prosim, da več s temi in
podobnimi vprašanji ne bom marii vseh ostalih, ampak res je dokaj žalostno, da se to ne uredi, saj gre za
mala sredstva. Tudi sem sem se pozanimal, projekti so, projekti niso itd., veliko vprašanj je tudi podžupan
izpostavil, jih predal pristojnim službam, ampak jaz kot mestni svetnik v zvezi s tem še nisem dobil prav
nobenega odgovora. Rekel pa sem, da v kolikor mi mislijo tako odgovarjat, kot se mi je odgovorilo pri
podžupanu, se mi naj niti ne piše, ker je škoda časa, škoda papirja, na tak način. Verjamem, da se zadeva da
rešiti in res naredite vse, da bo to rešeno v čim krajšem času.

Št. zadeve na organu, 01003-1/2019-86 27.09.2019
ristoinem za od ovor*:

Organ, ki je pripravil UKPP
od ovor:
Kot je bilo dogovorjeno na skupnem sestanku pri podžupanu MOM potekajo vse aktivnosti za
realizacijo izvedbe ukrepov umirjanja prometa na državni regionalni cesti R 3- 710 Maribor-
Dogoše - Vurberg - Ptuj.
Izdelovalcu tehnične dokumentacije je bila posredovana dodatna naročilnica za izdelavo TD za
izvedbo vseh aktivnosti tudi celotne preplastitve vozišča v območju izvedenih del v letu 2014.
Opravljen je bil tudi obisk na DRSI ter dogovorjeni termini za izvedbo recenzije in potrditve TD
uskladitvi rokov izvedbe in deleža sofinanciranja izvedbe.
Izvedba vseh del bo usklajena in istočasna ( ukrep umirjanja prometa in preplastitev vozišča v
obse u rekonstrukci"e iz leta 2014 ie redvidena v letu 2020.



· * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na kat
Pripravila:
Branko KOPRČINA
Strokovni sodelavec V1I/2-11

v~

/ v t~~ada:
Vili Eisenhut, ~. dipl. inž. el.

Vročiti:
MOM Služba MS Branko KOPRČINA, ,

Poslati - po elektronski pošti:

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 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9.9.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 90
Svetnik-ca: IGOR JURiŠiČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Za Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna galerija Maribor (UGM) in Muzej narodne osvoboditve
Maribor prosim naslednje podatke:

1. Koliko vstopnic je bilo prodanih v letu 2018 in v kolikšnem skupnem znesku ter koliko je bilo
skupno število obiskov (vključno z brezplačnimi obiskovalci, če so bili)

2. Koliko je bilo prometa z ostalimi izdelki in storitvami (na primer prodajo spominkov)
3. Kolikšen delež v proračunu posamezne ustanove predstavljajo sredstva zbrana z

vstopninami.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 02900-20/2019-37 I Datum priprave 124.9.2019
pristojnem za odgovor*: odcovora:
Organ, ki je pripravil URAD ZA KUL TURO IN MLADINO
odgovor:

Na Uradu za kulturo in mladino MOM smo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve
Maribor in Umetnostno galerijo Maribor pozvali za podatke, ki smo jih zbrali v naslednji tabeli:

UMETNOSTA
POKRAJINSKI MUZEJ NO GALERIJA
MUZEJ MARIBOR MARIBOR MARIBOR

Število prodanih vstopnic 8627 9469 2027
Prihodki od prodanih vstopnic (v
EUR) 33.641 EUR 40.268 EUR 4.907 EUR
Število obiskov v muzeju, oalerlli 51.029 25.813 24.525
Število obiskov na drugih
lokacijah * 115.067 8.400 10.960
Prihodki od prodanih ostalih
izdelkov in storitev (publikacije,
spominki, izobraževalna
dejavnost. .. ) 61.415 EUR 5.667 EUR 18.173 EUR

8,57%
Delež sredstev od vstopnin (od 4% Od 525.346 0,63%
skupnega proračuna zavoda) Od 772.661 EUR EUR Od 783.839 EUR



Javni zavodi vodijo podatke po metodologiji Ministrstva za kulturo za izdelavo letnih poročil. V
Pokrajinskem muzeju Maribor navajajo, da so vse otvoritve in druge muzejske prireditve
brezplačne, z izdajo brezplačnih vstopnic pa se pridružujejo domala vsem mestnim akcijam in
prošnjam za brezplačni vstop (teden družine, teden otroka, obiski mednarodnih delegacij, ZPM,
UKC MB ... ). V Umetnostno galerijo Maribor imajo prosti vstop študenti umetniških smeri, invalidi in
brezposeln. Ogled razstav v UGM Studiu je brezplačen.

*Javni zavodi delujejo tudi izven svojih matičnih ustanov. Pokrajinski muzej Maribor pnreja
razstave v Hiši Stare trte, mariborski stolnici, hotel Planja Rogla, hotel Atrij zreče, Poti obrti, domovi
upokojencev, Filozofska fakulteta.
Muzej narodne osvoboditve s svojimi razstavami gostuje tudi v drugih muzejih, prav tako
Umetnostna galerija Maribor prireja redna kolesarska vodstva po poti mariborske forma vive ...

. * - 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 petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:

MartiMa OSITER
Višja etovalka

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

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9.9.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 91
Svetnik-ca: SASA PELKO

Vsebina vprašanja/pobude:

Mestni svet je najvišji organ odločanja v mestni občini nasploh. Sestane se približno 10 x letno na rednih sejah
in še nekajkrat letno na izrednih sejah. Javnost dela mestnega sveta je izjemno pomembna in jo kot tako
zapoveduje tudi poslovnik mestnega sveta. Govori o tem, da mora biti prenos seje v živo preko spleta. In tako
je v preteklih letih tudi bilo. Občani so bili deležni neposrednega prenosa sej preko interneta v zelo kakovostni
obliki, s kakovostno sliko in zvokom, z napisi imen in priimkov svetnikov, tako kot se leta 2019 tudi spodobi.
Za vse tiste, ki nimajo dostopa do interneta pa je bil omogočen prenos preko klasičnega tv programa, tako da
je bila javno precej zagotovljena, vse do nedavnega, ko ste se očitno odločili, da je kakovost prenašanja
informacij s sej mestnega sveta, predobra za naše občane, tako ste nas vrnili precej let nazaj v preteklost in
nam omogočili prenos sej mestnega sveta v kakovosti, kakor bi gledali zasedanje kriznega štaba vatomskem
bunkerju v Černobilu. Ali je delo mestnega sveta res tako malovredno, da si ne zaslužimo dostojnega
spletnega prenosa, kakršen je nekoč že bil? S tem samo kažete kako v resnici cenite mestne svetnike. Ali
Maribor res ni vreden prenosa sej mestnega sveta na nivoju, kakršnega imajo vsaj okoliške, nekajkrat manjše,
vaške občine? ln še to. Če pravkar kliknete na povezavo za prenos sej mestnega sveta v živo na uradni spletni
strani MOM, vam namesto trenutne seje odpre posnetek junijske seje mestnega sveta. To je pač napaka,
ampak ali se zavedate, da s tem kršite evropsko direktivo, imenovano GDPR?

Odgovor li~olni organ, ki priprav~a odgov0r:l:
Št. zadeve na organu, 01003-16/2019 I Datum priprave 114.10.2019

J~ristojnem za od~ovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Spoštovani gospod Pelko.

Odločitev, da za snemanje sej mestnega sveta uporabimo lastno opremo je bila sprejeta na
osnovi racionalizacije prej porabljenih sredstev za ta namen. Obstoječa tehnologija sicer ne
more zagotavljati vrhunske kvalitete, vendar služi namenu - to je informiranost občanov o
dogajanju na seji. V prihodnosti pa si bomo prizadevali, da izboljšamo tudi to .

v v ..
v. * - Elektronsko posta z vprašanjem/pobudo, ki ja prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.



Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Kabinet župana v sodelovanju z direktorjem MU.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga:

2
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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 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9.9.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 92
Svetnik-ca: MATEJ ŽMAVC

Vsebina vprašanja/pobude:

Mestni svet je že leta 2017 sprejel Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Maribor. Besedne figure,
zapisane v strategiji Samozadostni Maribor, Mobilni Maribor, preMeteni Maribor, Mestni Maribor,
priZemljeni Maribor in po vseh ocenjenih vrednostih naložb v več milijonih eurov (konkretno vseh ukrepov je
bilo za nekaj več kot 96,4 M€ od tega bi bilo iz drugih virov 62,7M€). Pri vsakem od ukrepov je zapisano tudi,
da se izvaja poročilo o izvajanju aktivnosti. Dajem vprašanje, ali lahko vidimo stanje teh projektov v kateri fazi
so, kakšna je njihova časovnica in kdaj bo prišlo do realizacije?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, j Datum priprave I 08.10.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Služba za razvojne projekte in investicije
odgovor:
Sprejeta Trajnostna urbana strategija je bila eden od pogojev za sodelovanje v mehanizmu
Celostnih teritorialnih naložb. V teku so priprave dokumentacije in podlag za prijavo novih
projektov za sofinanciranje iz navedenega mehanizma ter usklajevanje vlog s posredniškimi
organi na resornih ministrstvih. Sestavni del vsake prijave so tudi kazalniki, ki jih je potrebno
opredeliti v poročilih o izvajanju projekta in uveljavljanju upravičenih stroškov. Trenutno
potekajo intenzivne priprave projektov za pridobitev sofinanciranja,prav tako še nabor
projektov MOM za prijavo na 3. poziv ZMOS, zato bodo poročila dostopna v času izvajanja
projektov po sklenitvi sofinancerskih pogodb .

- - .. -. * - Elektronsko posto z vprašanjem/pobudo, ki JO prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mojca Ledinek

Priloga:

Podpis vodjertki pripravlja odgovor

\\
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9. 9. 2019
Zap. št vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 93
Svetnik-ca: ZELJKO MILOVANOViČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Glede na to, da vodstvo multipleksa Maribox trdi, da razvija MESTNI kino, me zanima, če je do sedaj kdo

izmed predstavnikov mesta oz. mestne uprave sodeloval v kakršnih koli formalnih ali neformalnih pogovorih

o MESTNEM kinu Maribox. V kolikor ti pogovori potekajo, prosim za več informacij. Vprašanje posebej

naslavijam na župana, g. Aleksandra Sašo Arsenoviča in na direktorja mestne uprave, g. Borisa Železnika.
Prosim za pisna odgovora.

Odgovor (izpoln i organ, ki l:~rll:~ravlja odgovor):
St zadeve na organu, 01003-16/2019 I Datum priprave 114.10.2019
pristojnem za odgovor*: odgovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Spoštovani g. Milovanovič.

Direktor Maribox-a, G. Stipe Jerič se je sestal S podžupanom g. Gregorjem Reichenbergom in
predstavil njihovo stališče rešitve mestnega kina. Konkretnega zaključka diskusije ni bilo, je pa
MOM zainteresirana za predstavitve rešitev perečih problemov v mestu - v tem primeru glede
mestnega kina - dokler ne bo zagotovljena primerna infrastruktura.

- - .. -. * - Elektronsko posta z vprašaniern/pobudo, ki JO prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Kabinet župana

Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

~~~
1/' ~
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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 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9. 9. 2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 94
Svetnik-ca: MATIC MATJAŠiČ

Vsebina vprašanja/pobude:

Spoštovani Župan!
Kot veste prihajam iz nevladnega sektorja, veliko sem v stiku z nevladnimi organizacijami v našem mestu.
Mladina, sociala, kultura, humanitarne dejavnosti so zgolj nekatera področja, ki zagotovo prinašajo dodano
vrednost našemu mesto skozi različne projekte.
Tem organizacijam, v katerih v večini ljudje - naši občani, delajo kot prostovoljci, ki jim veliko pomeni podpora
Mestne občine Maribor preko različnih razpisov, včasih pa je dovolj že pohvala ali oseben stik župana. Name
so se obrnile nekatere organizacije in potarnale nad nedosegljivostjo oziroma nedostopnostjo župana.
Vprašanje za vas, spoštovani župan pa je, koliko nevladnih organizacij ali njihovih prireditev ste osebno
obiskali od nastopa mandata do danes?
Razumem, da je urnik župana precej zaseden, da ima veliko obveznosti in za takšne obveznosti tudi
podžupane, pa vendar si je potrebno vzeti tudi čas za tak osebni stik z tistimi, ki prinašajo izvrstne vsebine v
našo mesto. Verjamem, da boste mojo pobudo premislili in si v urniku našli tudi določen del časa za takšen
pristen stik z občani.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

1
Datum priprave 114.10.2019
odgovora:

St. zadeve na organu, 01003-16/2019
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Spoštovani gospod Matjašič.

V županstvu se zavedamo pomena pristnega stika z občani, vsekakor tudi s predstavniki
nevladnih in prostovoljnih organizacij, katerih povabila na prireditve ali delovne sestanke
obravnavamo enakovredno kot vse druge. Razporejamo jih med župana in podžupane glede
na tematike, s katerimi se ukvarjajo. Naj naštejemo le nekaj organizacij, s katerimi so bodisi
župan bodisi podžupani v preteklih mesecih bili v stiku (na obiskih, delovnih sestankih ali
prireditvah):

Romska skupnost
Rdeči križ
Društvo Zelena pentlja - okrevanje po poškodbi možganov
Rotary club Maribor



Srečanje s člani domoljubnih in veteranskih organizacij
Društvo Jasa
Društvo Hiša

Društvo za zdravje srca in ožilja Maribor in Podravje
Društvo 1000 gibov za zdravo telo
EKTC - Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Zveza tabornikov
Srbsko kulturno društvo
Zgodbe o klopeh in ljudeh
Koraki za korakce
Planinsko društvo Maribor
EPEKA
TOTI DCA
Društvo invalidov
Društvo Trepetlika
Društvo Za srce
Regionalno stičišče NVO -zDRAVO
Zavod Varna pot
Športni center Marinko Galič
Judo zveza Slovenije
Združenje ekonomistov Ves
Karate klub Kovinar Maribor
ŠDI Maribor
NK Malečnik

Za dobre in uravnotežene stike med različnimi javnostmi v mestu si bomo prizadevali tudi v
prihodnje .

. * - 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 petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a: Jelka Vrečko, vodja kabineta župana

2

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Priloga:
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VJ!rašanje~obuda (i~olni služba za delovanje MS1:
Za~ št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9. 9. 2019
Zap. št. v2!ašanja/pobude VPRASANJE ST. 95
Svetnik-ca: LJUBICA JANČiC

Vsebina vprašanja/pobude:

Če držijo navedbe medijev o višini še nedokončanih del bazenske tehnike v Pristanu, me zanima, če je
možen vpogled v vso dokumentacijo? Če so navedbe medijev resnične, sem ob 25 letnih izkušnjah v tej
branži prepričana, da bo investicija krepko preplačana.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 02900-25/2019-111 J Datum priprave 123.9.2019
pristOjnem za ocfgovor*: ocjQovora:
Organ, ki je pripravil Urad za šport
ocjQovor:

Navedbe medijev ne držijo. Medijem smo že večkrat dajali pravilna pojasnila, vendar celovito
prenovo in energetsko sanacijo, ki se bo izvajala v letu 2020,2021 nenehno zamenjujejo z
izvedbo zamenjave bazenske tehnike.
Za zamenjavo bazenske tehnike za srednji in mali bazen ter čofotalnik je bil izdelan projekt za
izvedbo, izveden javni razpis in sklenjena pogodba.
Vpogled v dokumentacijo je mogoč po Zakonu o dostopu do informacijah javnega značaja.

- - .. -. * - 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.

Oqg;vo~p1pravil-a:
Bre€ P~efb\LAik

(
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Darko Zarič

~

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

v . I b d C d I . MS)prasa~e po u a IZpO ni S UZ a za e ovanJe
Zap. št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9.9.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 96
Svetnik-ca: JOSIP ROTAR

Vsebina vprašanja/pobude:

Izražam nezadovoljstvo in ogorčenje nad odgovorom mesten uprave, ki sem ga dobil na mojo zadnjo
pobudo na 6. redni seji Mestnega sveta, kjer so mi na pobudo o ureditvi prometnega režima in lukenj v
asfaltu v okolici Male tržnice na Dominkuševi ulici, pristojni odgovorili, da so bile poškodbe na cestišču že
sanirane v sklopu rednega vzdrževanja. Takšen odgovor ni skladen s stanjem na terenu oz. je izmišljen. Zato
sprašujem pristojni urad, ali bi kdo od tam zaposlenih bil tako prijazen in šel na terenski ogled skupaj z
mano in predstavnikom Mestne četrti Ivan Cankar. Poleg tega, da pred trgovino in lokali ni niti enega
normalnega stojala za varno parkiranje koles, so luknje na Dominkuševi ulici še kako prisotne in še posebej
izstopajoče v času deževja, ko se v luknjah nabere voda, mimo vozeči avtomobili pa to vodo škropijo na
mimo hodeče pešce, med katerimi je tudi veliko otrok in njihovih staršev.

Od c I . k' r d!S0vor IZpO ni o!}1an, I pripraVila o ~govor :
St. zadeve na organu,

.1 Datum priPravel2I"istojnem za ocJgovor*: 01003-1/2019-77 od...90vora: 23.09.2019
Organ, ki je pripravil
ocJgovor:

Na Dominkuševi ulici smo sanirali [zakrpall] udarne jame, zato trditev, da smo si
odgovor izmislili, ne drži.
V kolikor pa želimo sanirati celoten posedek v katerem se zadržuje voda ob deževju, pa
ne moremo govoriti o sanaciji udarnih jam, ampak o preplastitvi. Sanirati je potrebno
cca 150 m

2
asfaltne površine, to pomeni od požiralnika do požirainika.

Sanacljo (preplastitev) smo že izvedli.
Za v bodoče razvijamo aplikacijo iz katere bo razvidna vrsta poškodbe in določena
prioriteta za sanacijo.
Na zahodni strani objekta je postavljeno kolesarsko stojalo za šest koles. Po potrebi
bomo postavlf dodatna.

Pripravil:
Tomislav Rebernik
St~v~~ sodelavec

~'2
Vo ~~kada:

Vili Eisenhut, ~. dipl. inž. el.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Z~ št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum sele MS 9.9.2019
Za2. št. v2!ašanja/pobude VPRASANJE ST. 97
Svetnik-ca: IVAN CELCER

Vsebina vprašanja/pobude:

Sprašujem, predvsem Urad za komunalo, promet in prostor, kaj se je dogajalo s sanacijo
drevoreda od križišča Šentiljske ceste do križišča Kersnikove ulice. Kdaj se bo dokončala? V letu
2017 je bil ta odsek v proračunu, dela so se pričela na zimo 2017 - 2018, in sicer obnova križišča,
obnova kanalizacije, parkrat je kopalo na istem mestu in namesto, da bi to končal kooperant, je to
Nigrad parkrat zasul in tudi asfaltiral. Odpeljali so se kanali do Kersnikove ulice, sedaj pa o delih ni
duha in sluha.

Odgovor liz~olni organ, ki pripravlia odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-1/2019-87 1 Datum priprave J 30.09.2019

_pristojnem za ocIQovor*: 0c!aovora:
Organ, ki je pripravil UKPP
oclgovor:
Poseg v območje vozišča Tomšičeve ulice od Sentiljske proti Kersnikovi je bil primarno
namenjen sanaciji kanalizacije in postopen prehod iz mešanega sistema odvajanja komunalnih
in odpadnih vod na ločen sistem pri čemer bi primarno zagotovili odvajanje padavinske vode v
vodotok reke Drave in ločeno odvajanje izključno komunalnih odpadnih voda na CČN MB
(centralno čistilno napravo Maribor) s čimer bi zagotavljali konstantnost onesnaženosti kar se
sedaj ob padavinah močno poruši.
Težava se je med gradnjo pojavila s prostorsko preobremenitvijo podtalja s komunalno
infrastrukturo katera je začasno ustavila nadaljnje izvajanje del. Problematična sta predvsem
zemeljski plinovod in tranzitni vodovod za območje Slovenskih goric.
Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2020 .

. . . . .

Pripravil:
Branko KOPRČINA

(}j/

1
UKPP

UT udie

. * - Elektronsko posto z vprašaniern/pobudo, ki JO prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.



_I
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: 5112709590, Matična številka: 5883369

Številka: 01300-103/2019-34
Datum: 12.9.2019

111111111111 11111 11111111111111~ml 1111111111 lili 111111111111111111111111 ~III 111111111 Im.

VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9.9.2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 98
Svetnik-ca: VLADIMIRA CO KOJA

Vsebina vprašanja/pobude:

Vprašanje bom postavila po spominu. Namreč, v skladu s poslovnikom mestnega sveta mora
svetnik oziroma svetnica odgovor na svoje vprašanje prejeti do naslednje seje. Glede na dejstvo,
da sem postavila to vprašanje že na prejšnji seji, odgovora nisem prejela, morda iz razloga, ker
vprašanje ni bilo postavljeno ustno, ker smo v tem času med to točko imeli Komisijo za nagrade in
priznanja. Vendar vam je bilo v pisni obliki predano. Zato bom na kratko ponovila moje vprašanje -
gre za nujno potrebno sanacijo Malečniškega mostu. Kot veste je na ta most, ki je bil izgrajen leta
1978, opozorila tako stroka, Lovska družina, občani, krajani in tudi strokovna javnost. Gre za to, da
je ta sanacija bila ocenjena na vrednost 1.5 mio evrov in je bila za Mestno občino Maribor takrat
predvidena v mesecu marcu preteklega leta. Kasneje se je izkristaliziralo, da lahko v tem primeru
gre za prekvalifikacijo tega mostu iz občinskega v državno infrastrukturo. To zadevo bi naj urejala
Mestna občina Maribora in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Kot so kasneje
pogajanja pokazala je Direkcija za infrastrukturo ugotovila, da obremenitev po rekonstrukciii ne bi
znašala polne obremenitve 30 ton, temveč zgolj 15 ton in se je zadeva ponovno vrnila na področje
Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor. Zanima me, zaradi varnosti, kako
daleč so pogajanja z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma, kdaj in kako se
predvideva sanacija tega mostu, ki je prometno zelo obremenjen?

St. zadeve na organu, 01003-112019-85 26.09.2019
ristoinern za od ovor*:

Organ, ki je pripravil UKPP
od ovor:
Mestna občina Maribor je imela za izvedbo sanacije do pripravljeno tehnično dokumentacijo in
Investicijski program kateri je bil potrjen na 26. dopisni seji Mestnega sveta, ki je potekala od
03-06 aprila 2018 s čimer so bili izpolnjeni vsi pogoji za začete izvedbe postopka javnega
naročanja. S potrditvijo proračuna so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo
sanacije (sredstva MOM in sofinancirenje DEM po dogovorjenem sporazumu)
Istočasno s potrditvijo začetka izvedbe investicije je bila predstavljena pobuda o
prekategorizaciji dela državne regionalne ceste R 3- 709 in preusmeritvijo navezave državnih
cest reko Malečniške a mostu in ulice Velika Vlahoviča na državno Puchovo cest.



Dopis št. 0200-117/2018/20 Ministrstva za infrastrukturo o strinjanju s pobudo je bil Mestni
občini Maribor posredovan 11.05.2018.
Finančna sredstva proračuna MOM so se zaradi tega prerazporedila na druge postavke,
aktivnosti realizacije sanacije pa so se ustavile.
DRSI je uradno prejel en izvod dokumentacije PZI in Detajlnega pregleda za izvedbo sanacije
katero bo po opravljenem recenzijskem pregledu uporabil za izvedbo, jo dopolnil ali v celoti
ovrgel.
Rezultatov pregleda dokumentacije in njihovi dokončni odločitvi o prevzemu Malečniškega
mostu še nismo prejeli.
. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranile v zadevi,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor pripravil-a:
Branko KOPRČINA/4 Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Vili EISENPlUT udie
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VprašanJ.e/pobuda l!zpolni služba za delovanle MSj:
Z~ št. seje MS 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9.9.2019
Z~. št. ~aša~a/~obude VPRASANJE ST. 99
Svetnik-ca: TATJANA FRANGEZ

Vsebina vprašanja/pobude:

V začetku avgusta smo lahko brali o divjanju štirikolesnikov po Pohorju in o težavah, ki jih ima s
preprečevanjem takšnega ravnanja lokalna skupnost. Pozimi poslušamo, kako se podnevi in ponoči po
Pohorju vozijo z motornimi sanmi. Mislim, da si zaradi peščiceobjestneževne smemo dovoliti uničevanja
našegaPohorja. Zanima me, kaj MOM dela na tem področju, kakšnepristojnosti ima in ali bo šlav kakšno
intenzivnejšo akcijo proti temu. Kaj na to pravi Urad za varstvo okolja? Mislim, da bi občina tu morala biti
proaktivna in Mariborčane in druge obiskovalce Pohorja, pa seveda tudi stanovalce in lastnike zemljišč
zaščititi. Nenazadnjese dela s takšnimi letnimi in zimskimi (tudi nočnimi!) vožnjami škoda na zemljiščih,da
negovorimo o vznemirjanju živali, ki jim žetako krčimo življenjskiprostor.
Sprašujem,ali sebo MOM aktivno lotila reševanjaproblematike divjih voženjzmotornimi vozili izvenurejenih
cest na Pohorju? ln seveda,kakose bo tega lotila.

O~ovorJi~p_olni o'llan, kipripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 02900-57/2019-40
~ristojnem za oC!govor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor
Kabinet župana, Neva Pipan

J Datum priPraVej7.10.2019
oqgovora:

Spoštovani!

Kot ugotavlja mestna svetnica, je v letošnjih poletnih mesecih prišlo do ponovnega večjega
pojava divjih voženj voznikov štirikolesnikov ali motokrosistov v naravnem okolju (predvsem na
Pohorju). Omenjeni vozniki s svojo objestno vožnjo zagotovo delajo nepopravljivo škodo. Na
MOM ostro obsojamo vsako takšno ravnanje, ki na gozdnih poteh ali pa v gozdu, kjer sploh ni
poti, povzročajo škodo, strašijo živali, uničujemo podrast, prašijo in nenazadnje predstavljajo tudi
veliko grožnjo in nevarnost za naključne sprehajalce.

Žal pa se Mestna občina Maribor ne more sama aktivno lotiti tega širšega problema, ne iz vidika
nadzora nad situacijo niti iz vidika zaščite lastnikov zemljišč. Medobčinski inšpektorat v tej zadevi
ne more izvajati aktivnosti, saj gre za področje nadzora, ki spada pod državno inšpekcijsko
službo Inšpekcije za okolje in naravo. Zakonski predpisi in občinski odloki v tej problematiki
medobčinski inšpekciji ne podeljujejo pristojnosti ukrepanja.



Zakon o ohranjanju narave v 28. b členu jasno določa, da je v naravnem okolju prepovedano
voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon
vozila. Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in predpisov, konkretnih
upravnih aktov oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na
motorni pogon v naravnem okolju, opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave,
tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski Inšpektor]! ter naravovarstveni nadzorniki (Ministrstvo
za okolje in prostor). Prav tako v letošnjem letu do sedaj na Medobčinski inšpektorat v zvezi s
tem ni bilo podane nobene prijave, ki bi jo morebiti odstopili v pristojno reševanje državni službi
in dodatno opozorili na problematiko.

Poleg že zgoraj omenjenega, je potrebno izpostaviti tudi, da nadzor nad izvrševanjem določb
tega zakona, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, izvaja poleg
že naštetih organov iz drugega odstavka 151. člena tega zakona tudi policija.

Na MOM smo prepoznali, da je v zvezi s problematiko nuino potrebno sodelovanje in nenehna
komunikacija med lokalno skupnostjo in državnimi inšpekcijskimi službami ter policijo. Zato smo
v avgustu nemudoma stopili v kontakt z omenjeno inšpekcijsko službo, ki nas je obvestila o
izvedenih ukrepih v letošnjem letu. Prilagamo njihovo pisno pojasnilo.

Prav tako smo na MOM pozorni na zakonodajne spremembe na tem področju. V letošnjem letu
se ravno pripravljajo spremembe Zakona o ohranjanju narave in dobili smo informacijo, da bodo
posebej pozorni tudi na ta problem predvsem iz vidika opravljanja nadzora.

Nenazadnje v zadnjih mesecih potekajo intenzivne aktivnosti v smislu partnerskega
povezovanja vseh »pohorskih« občin za pripravo izhodišč Zakona o Pohorju. Območje Pohorja
je namreč administrativno razdeljeno na 16 lokalnih skupnosti, kar je v preteklosti slabilo razvoj
v gospodarskem, turističnem in naravovarstvenem smislu prav zaradi nepovezanosti območja
in nesodelovanja in skupnega reševanja problemov. Vzpostavljanje ustreznih režimov za
usmerjanje turističnih tokov in obiskovalcev na Pohorju, zadeva tudi vožnjo z motornimi vozili v
naravnem okolju in je vključeno v predlog izhodišč za Zakon o Pohorju, ki ga trenutno usklajuje
vseh šestnajst občin, ki mejijo na Pohorje. Ta bi lahko bistveno pripomogel k vzpostavitvi
učinkovitejšega naravovarstvenega nadzora in ustrezno ukrepanje tudi na tem področju. Ne
glede na Zakon o Pohorju pa so župani vseh občin na zadnjem srečanju, ki ga je organizirala
Mestna občina Maribor skupaj z Mariborsko razvojno agencijo, !zkazali velik interes za
vzpostavitev partnerskega sodelovanja za večjo povezanost in usklajeno reševanje
problemov/izzivov na območju Pohorja.

Zagotovo pa bomo s strani Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave
ponovno pripravili obvestilo v smislu informiranja in osveščanja širše javnosti na to temo na
naših okoljskih spletnih straneh. Hkrati bomo obvestilo objavili še na širšem območju občin,
naših soustanovitelj ic (tudi v njihovih lokalnih informatOrjih), tako da bo doseglo čim širšo ciljno
javnost. Prepričani smo, da je tudi to lahko pomemben korak k izboljšanju stanja in k zmanjšanju
nedopustnega in škodljivega ravnanja v naravi.

. * - 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 rytestnega sveta do ponedeljka, 7.10.2019, v fizični obliki.
h'''' t~STI, ro '
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Priloga: ',0.,; _=-
pojasnilo Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 30.8.2019.
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REPUBLIkA SlOVENUA
MINIS1RSIVOZA OKOUE IN PROSIOR

INŠPEKTORATRS ZA OKOUE IN PROSTOR
Območna enota Maribor

PaItlZal1ska cesta 47, 2000 Maribor
T:022380981
F:01420 44 83
E: 1ISop.IIHIII@gov.sl
-./op.Cov.sl

Marjeta KRISTOFIČ JAMNIK
Medobčlnski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
Slovenska ulica 40
Maribor
marjeta.kristoficjamnlk@maribor.si

Stevi/ka:
Datum:
Datoteka:

06181-26621201912
30.8.2019
MUVOON-votnja.doc

Zadeva: Volnja v naravnem okolju

Obve§čamo vas, da smo dne 13.8.2019 prejeli vaA<>pobudo. Dokument obravnava In§pekcija
za okolje in naravo, ki se vodi pod št, 06181-266212019 v zadevi vožnja v naravnem okolju
Prosimo vas, da se v morebitni komunikaciji z nami sklicUjete na !tevilko zadeve.

V zvezi z vožnjo v naravnem okolju pa vam podajamo naslednje.
V letu 2018 sta bili planirani dve skupni akciji In§pekcije za okolje ln naravo in Policije; prva je
bila izvedena v času zimskih počitnic, druga pa v času poletnih počitnic.

In'pekcija za okolje in naravo OE Maribor je v letu 2018 prejela dve prijavi glede vožnje z vozili
v naravnem okolju na obmoeju Mariborskega POhOrja,katere je tudi obravnavala in kraiteijema
izdala odločbo o prekrtku. V letu 2019 pa smo prejeli tri prijave, ena je bga odstopijene v
pristojno re§evanje POliciji, za dve pa sta uvedena prekrAkovna postopka.

Vožnjo z vozili v naravnem okolju nadzirajo v skladu s svojimi pristojnostmi poleg inlpektoljev
za naravo, §e gozdarski in§pektOlji in naravovarstveni nadzomiki.

Na sploino ustavljanje udeležencev v prometu spada med pristojnosti policije in redarstva, zato
inSpektorji opravljajo nadzor v skupnih akCijah s policijo. Inapektorji za okolje in naravo namreC
niso usposobljeni za ustavljanje prometa in nimajo ustreznih sredstev, zato tak§en nadzor v
naravnem okolju brez asistence POliCije niti ne morejo izvajati. Opozarjamo, da gre pri
ustavljanju vozil tudi za varnostna tveganja, tako zaradi samega ustavljanja VOzil, kot reakcije
oseb ob takSnem ukrepu. Policija je za takšne primere usposobljena in obvezno usposabljanje
obdobno ponavlja. Poleg tega so oborožen! in lahko uporabljajo prisilna sredstva, za kar
in!pektorji nimajo pooblastil. Tako se policija na vabila Inapekcije za okoije ln naravo k skupnim
akcijam nadzora ponavadi pozitivno odzove, prav z namenom, da izvaja ustavljanje
udeletencev v prometu.

Lep pozdrav

Metoda REBERNAK-LAPU
inipektorica za okolje
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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 7. SEJA MS MOM
Datum seje MS 9. 9. 2019
Zap. št. vprašanja/pobude VPRASANJE ST. 100
Svetnik-ca: STOJAN AUER

Vsebina vprašanja/pobude:

V Ljubljani je 70 potopnih kesonov oziroma zbiralnih posod, ki se več vidijo, saj so vgrajene v zemljo.
Ljubljana jih postavlja vedno več in več, tako da smeti v mestu praktično ni več, s tem so zdaj začeli tudi v
Celju. Mi zaenkrat tu močno zaostajamo. Predlagam, da čimprej pristopimo k temu evropskemu projektu,
na koncu koncev je za to tudi evropski denar in pripomoremo k nekemu videzu mesta, ki nam ta trenutek, ti
otoki, povzročajo vse prej kot ponos.

24.9.2019

UKPP

Res je, v Ljubljani so v okviru prenove starega mestnega jedra pričeli z ureditvijo podzemnih
zbiralnic za odpadke. Zaradi narave postavitve je projekt zahteval predstavitev komunalnih
vodov, kar pa je potekalo hkrati z rekonstrukcijo trgov in središča mesta.
Tudi v Mariboru smo v okviru rekonstrukcije nekdanje Svetozarevske ulice in ureditve Trga
Leona Štuklja takrat umestili dve takšni zbiralnici. Prva je na vogalu s Partizansko ulico, tik ob
Frančiškanski cerkvi, druga pa na koncu, v neposredni bližini Večera. Tovrstne zbiralnice
vsebujejo tri ločene frakcije- papir, steklo, plastika. Snaga je tako v letu 2010 nabavila 4 takšne
podzemne sisteme, preostala dva sta bila načrtovana na Slomškovem trgu in Vojašniškem
trgu, vendar nista bila vgrajena zaradi visokih stroškov izvedbe, saj bi na predvidenih lokacijah
bilo potrebno izvesti premaknitev večine komunalnih vodov. Dogovorjeno je bilo, da se jih
vgradi od rekonstrukciji oz. novi ureditvi trgov.
Seda', v okviru ureditve Glavne a tr a in Koroške ceste, rav tako načrtu'emo vz ostavitev



podzemnih zbiralnic, ki pa bodo v skladu z zdajšnjimi trendi nekoliko razsujene in bodo v
končni fazi vsebovale tudi opcijsko možnost prevzema ostalih in bioloških odpadkov občanov,
prijavljenih v sistem odvoza odpadkov. Projekt je bil predlagan za vključitev investicije v okviru
rebalansa proračuna .
. * - 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 petka, 27. 9. 2019, v fizični obliki.

Odgovor pripravil:
mag. Robert Marzidovšek, univ. dipl. ekon.

Podpis vodje organa, "'i pripravlja odgovor:
Vili Eisenhut, univ. dipl. inž. el.
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