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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 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 188

Svetnik-ca: JELKA KOLMANIC

Vsebina vprasanja/pobude:
V imenu nasega clana Sveta MC Tabor postavljam naslednje vprasanje:
Kako dalec so priprave za spremembo prometnega rezima mimo stanovanjskega bloka na Cesti
zmage 92 in vhodov st. 13, 15 in 17 zgradbe na Ulici Frana Kovacica?
Razlaga:
Za spremembo rezima se je Svet MC Tabor dogovoril z inz. Denisom Kocbekom iz Sektorja za
komunalo in promet, po treh skupnih sestankih na sedezu MC, v drugi polovici leta 2018.
Sprememba bi legalizirala parkiranje na cestiscu vzdolz bloka na Cesti zmage 92 in tudi parkiranje
vzdolz vhodov 13, 15 in 17 na tern delu cestisca Ulice Frana Kovacica.
Sprememba zahteva na Cesti zmage zamenjavo dveh prometnih znakov in zaris sredinske
prekinjene crte na cestiscu, na Frana Kovacica pa postavitev dveh prometnih znakov za ureditev
enosmernega prometa.
Za spremembo prometnega rezima so stanovalci zbrali potrebne podpise soglasja in jih, preko MC,
posredovali v novembru minulega leta na MOM.
Inz. Kocbek je obljubil, da bo MOM zacela z realizacijo dogovora po zbranih podpisih. Danes smo
ze v februarju pa se vedno stanovalci niso dobili odgovora o datumu zacetka del.
Prosim za pisne odgovore.
Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor*:
Organ, ki je pripravil
odgovor:

1003-1/2019-147 Datum priprave
odgovora:

3.7.2020

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Vsa dela, skladno z dogovorom, so bila izvedena v mesecu maju oz. zacetek junija leta
2019. Izdana je bila odlocba za postavitev prometne signalizacije st. 37102-1/2019-34 z
dne 15.5.2020. .

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

Odgovor pHpravil-a:
Denis KOCBEK

a odgovor:

, promet in prostor
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):
Zap, st. seje MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca

14. SEJ A MS MOM

22. 6. 2020

VPRASANJE ST. 189
MAG. BRANISLAV RAJlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Kompleks Ljudskega vrta v Mariboru je bil nekoc podarjen mestu Maribor za simbolno ceno s strani
vdove nekdanjega mariborskega industrialca ceskega rodu g. Langera, z namenom, da bo ta sluzil
izkljucno javnemu in interesu. Vprasanje je, ali se namerava lastniski status tega pomembnega
sportnega kompleksa spremeniti. Tega ne smemo dovoliti, saj ta mora ostati v javni lasti. Dejstvo, ki
zbuja sumglede statusa in lastnistva Ljudskega vrta v prihodnje, temeiji na nedavnem pogojevanju
placila projektne dokumentacije za LV s strani NK Maribor. Marsikateri Mariborcani se sprasujemo,
zakaj in od kod ta pristojnost NK Maribor inse nadejamo odgovora MOM vsmeri zagotovila, da bodo
pogoji za udejanjanje Sportnih dejavnosti v LV §e naprej omogofceni Sim §ir§emu krogu Sportnih
aktivnosti v duhu zelje mecena, ki je ta sportni park podaril nasemu mestu. Njegova "izrecna zelja je
bila, da bi LV ostal v lasti mesta Maribor.

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

ti pripravlja odgovor):
029-74/2020 Datum priprave

odgovora:
17.07.2020

Sluzba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna

Kompleks sportnega parka v Ljudskem vrtu je v lasti Mestne obcine Maribor (v nadaljevanju
MOM). Del kompleksa jev solastnistvu ZM§D.
Izdelana projektna dokumentacija za finalizacijo S in J podtribunja in rekonstrukcijo objekta
Stare tribune, je bila financirana s strani NK Maribora in na podlagi donatorske pogodbe
predana na MOM. Na tej podlagi od konca leta2018 poteka obnova prostorov v Ljudskem vrtu.
Kompleks Ljudskega vrta jevjavni lasti in jev upravljanju Sportnih objektov Maribor. Mestna
obcina Maribor zeli najti ustrezno re§itev za upravljanje celotnega obnovljenega kompleksa
Osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt, ki bo zagotavljala cim vecjo izkoriscenost
obnovljenega kompleksa in rentabilnost obratovanja. Trenutno skrbi za upravljanje objekta
javni zavod Sportni objekti Maribor. Ne glede na model upravljanja, bo kompleks Ljudskega
vrta ostal v lasti Mestne obcine Maribor.

- Elektronsko poSto zvpraSanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Sluzbe zadelovanje mestnega sveta shranite vzadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vpra§anje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obliki.



Odgovor pripravil-a

Podpis vodje orga la, ki pripravija 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. §t. seje MS 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. §t. vpra§anja/pobude VPRASANJE ST. 191

Svetnik-ca: MATEJ 2MAVC

Vsebina vprasanja/pobude:

S podalj§anjem placljivega parkiranja je lazje najti prostorparkirno mesto s ternse v mestu obrne vecje Stevilo
ljudi, ki pridejo po opravkih. Pozabili pa smo na tiste, ki v mestu delajo in potrebujejo parkiranje za dlje casa.
V vseh vecjih mestih je uveljavljen sistem Park&Ride. Dokumente za vzpostavitev Park&Ride sistema je
sprejel tudi mestni svet, do realizacije pa §e vedno ni prfclo. Zanima mekako dalec je projekt, kdaj bozazivel?
Kako dalec so pogovori o moznosti povezave z zelezniSko infrastrukturo, na primer kori§cenje postajalisca
Tabor pri UKC (s tern bi reSili veliko zaposlenih in obiskovalcevv UKC).

ROdgovor (izpolni organ, ki pripravija odgovor)
St. zadeve na organu,
pristojnem za odgovor11

02900-15/2019

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP

Datum priprave
odgovora:

17.7.2020

Resje da smov letu 2017 na Mestnem svetu obravnavali dokument DIIP, kjer so bile kot mozne lokacije
potrjenih pet lokacij izgradnje P&R parkiriSc vMariboru. To so bile lokacije zdajSnjega obracaliSca za BUS
na Ljubljanski ulici (StreliSka), E'Leclerc, KoroSka cesta (pod KoroSkim mostom), Mariborski otok, Tezno.
ParkiriSca so bila lokacijsko nacrtovana na mestnih vpadnicah, tarn kjer ze potekajo avtobusne linije, ter
tarn kjer ima MOM razpolozljivazemljiSca.

V MOM trenutno §e nimamo izvedenega parkiriSca Park&Ride, preverjajo se Se druge lokacije v mestu,
tudi v blizini »zelezni§kega trikotnika« pri Europarku. Vsa parkiriSea morajo biti prostorsko skrbno
umeScena, hitro dostopna z avtomobili, kljucna je dobra in hitra povezljivost s centrom mesta z janim
prometom. Hkratni ukrep z izgradnjo P%R parkiri§6 je parkirna politika v centru mesta ki mora biti manj
dostopna za dnevne migrante, bolj ugodna pa za stanovalce, ob tern pa je potrebno javni promet iz teh
lokacij maksimalno okrepiti z zelo pogostimi frekvencami vozenj.

Vsekakor si bomo prizadevali v prihodnje najti tisto lokacijo v mestu, ki bo najbolj optimalna, da tudi
Park&Ride sistem zazivi v mestu Maribor.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizidni oblikl.

Odgovor pripravil:
Ale§ KLINC, univ.dipl.inz.prom.
podsekretar

vodje orga\a, ki pripravija odgovor.
SftpEISENHUT, Wdipl.inz.el.

Po poobjistilu
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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 14. SEJAMS MOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 192
Svetnik-ca: 2ELJKO MILOVANOVlC

Vsebina vprasanja/pobude:

Vprasanje izhaja iz sklepov, ki jih jev marcu sprejel Svet M6 Ivan Cankar. Zanima me torej, kaksno
je stalisce zupanstva glede naporov Civilne iniciative proti militarizaciji Maribora, ki se skupaj s
prebivalci Lesnikove ulice ze nekaj casa bori, da bi Mestna obcina Maribor odpovedala najemno
razmerje poslovnemu subjektu, ki bi naj v javnem zakloniScu pod Piramido, v strnjenem spalnem
naselju izvajalo sport s streinim orozjem in hkrati izvajaio preprodajo strelnega orozja in to na nacin,
da se lokalni prebivalci pocutijo ogrozene. Kaksno je vase stalisce glede dejstva, da Mestna obcina
Mariborde facto podpira militantne vsebine v svojih prostorih? Ali ne bi bilo bolje, glede na to, da v
mestu kronicno primanjkujejo prostori za vaje mladih glasbenih skupin in drugih ustvarjalnih
kolektivov, da bi te in tovrstne prostore sistematicno namenjali za miroljubne vsebine?

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

843-1/2020-6 Datum priprave
odgovora:

15.07.2020

Sluzba za zascito, resevanje in obrambno nacrtovanje

Mestna obcina Maribor je dolocena zakloniSca oddala v najem z metodo neposredne pogodbe,
skladno z drugo tocko prvega odstavka 65. clena Zakona o stvarnem premozenju drzave in
samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Ur. I. RS 11/2018) ter na podlagi javno
objavljenih namer o oddaji nepremicnega premozenja v najem. V javnih zakloni§cih gostujejo
Stiri glasbene skupine. Zaklonisce Pod Piramido je bilo oddano za sportno dejavnost - streljanje,
zaradi svoje specififriosti, prostori oz. hodniki namred niso primerni za druge dejavnosti. Pri
oddaji zaklon&ca so bila upoStevana dolocila 67. clena Zakona o varstvu pred naravnimi
drugimi nesrecami, ki med drugimi dolocili doloca:

- uporabnik mora zaklonisce vzdrzevati v tak§nem stanju, ki ustreza njegovi
namembnosti,

- ob nevamosti mora biti omogocen dostop in uporaba tistim osebam, katerim
zaklonisce namenjeno,

- ob nevamosti mora biti zaklonisce pripravljeno za uporabo v 24 urah.

in

je

Sportno in rekreativno streljanje sodi med sportnedejavnosti, ki se izvaja na podlagi Pravilnika
o tehnidnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orozje, redu na streliscu in pogojih za
izvajanje streljanja (Ur.list RS §t. 66/01).



Rovi, ki se vzakloniscu Pod Piramido uporabljajo kot strelna mesta so protihrupno zasditeni.
Trditev, da so bliinji stanovalci zaradi streljanja oz. hrupa prizadeti, ni to5na. Trditev, da se
Strelsko drustvo Proarmis ukvarja s preprodajo orozja pomeni obrekovanje in sirjenje lazi.
Povezave med trgovino Proarmis d.o.o. in druStvom ni nobene, saj DruStvo Proarmis deluje kot
samostojen poslovni subjekt.
DruStvo jevzakloni§6u izvedlo usposobitvena dela, s cimer je zagotovilo ustreznejSo uporabo
zaklonteca za namen zaklanjanja v primeru dolocenih izrednih razmer.

Dne 10.06.2020 je bil realiziran, obprisotnosti predsednika in podpredsednika MC Ivan Cankar,
ogled zaklonisea Pod Piramido. Ob tej priloznosti jebila predsedniku MC predana dokumentacija
v zvezi z izvedbo postopkov za oddajo zaklonisea.

Po ogledu je bil sklenjen dogovor, da predsednik MC organizira sestanek s stanovalci LeSnikove
ulice, na katerem bi prisostvovali zaposleni iz SZRON, SluSbe za MC in KS, Sluzbe za pravne
zadeve ter podzupanja ga. Kujundzlc Lukacek Helena. Sestanek je bil preklican, ker se ga
stanovalci ulice niso zeleli udeleziti.

Na obmodju Mestne obdine Mariborje registriranih 9 strelskih dru§tev in 3 lovske druzme. Na
lokacijah, kjer druStva delujejo, ne beleiimo konfliktnih situacij ali nesrec. Stevilo druStev pa
potrjuje dejstvo, da imajo obcani radi tudi ta Sport. Sportno streljanje je tudi olimpijska panoga.
Mnogi smo bili ponosni naOlimpijskega in Evropskega prvaka vsportnem streJjanju g. Rajmonda
Debevca.

Pri obeh vhodih vzaklonisde so bili deponirani razni odpadki in material. Vizogib inspekcijskega
posredovanja so stanovalci ulice odpadke odstranili. Dvorisce zakloni§5a so cistili tudi zaposleni
v Rezijskem obratu.

Mestna obcina Maribor podpira vse §porte in tudi druge prostocasne dejavnosti. Po izvedbi
investicijsko vzdrzevalnih del, predvidoma v naslednjem letu, bomo na podlagi objavljene
namere za oddajo zakloni§6, ponudili glasbenim skupinam in kulturnim drustvom v najem §e
dve zaklonisei, ki bosta primerniza glasbeno oz. kulturno dejavnost.

.*- Elektronsko posto z vprasanjem/pobudo, ki joprejmete iz Sluzbe za delovanje mestnega svetashranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanasa vpraSanje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnega sveta do petka, 17. 7. 2020, v fizidnl obliki.

Odgovor pripratfila: ^ -—-^
Valefija m$NM / S"#?rX

[\ * /&n v * £$yp\s vodie organa, ki pripravija odgovor:

Priloga: L* " %•* J Vodja
- Slikeodst. 1do3 %/ ***"' J Matej2^ANlCdipl.mark.,inz.les.



JAVNO ZAKLONISCE POD PIRAMIDO

FOTOGRAFIJE - PRILOGA K ODGOVORU NA SVETNISKO VPRASANJE 192

Slika 1: Hodnik zaklonisea po izvedbi usposobitvenih del^—

Pod stropom so vgrajene nove cevi za prezracevanje zaklonisea. TIa so izsusena.
Stene so oblozene s kameno voino zaradi preprecevanja hrupa.



Slika 2: Dostopni hodnik do naslednjega niza rovov

Slika 3: Strelna mesta - lokaeija rova je globoko pod hribino Piramide
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpolni sluzbaza delovanje MS):
Zap, st. seje MS 14. SEJAMS MOM
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

22. 6. 2020

VPRASANJE ST. 194
MAG. STOJAN AUER

Vsebina vprasanja/pobude:

Kak§ni so pravi razlogi za ne podpis pogodbe o obnovi Zahodne tribune Ljudskega vrta v vrednosti
4,7 mio evrov s konzorcijem podjetja GP Project?
Pred dnevi sem bil vesel, da smo koncno pristopili k obnovi Zahodne tribune Ljudskega vrta. Ta del
se namrec ze tako dolgo nanasa na dolgo sinje brado, kot sem jaz tukaj v mestnem svetu. Ampak
skozivsa ta leta, se je poleg obnove vlekla visina te investicija. Moje vprasanje se nanasa na to, da
smo na koncu koncev v tem mestnem svetu potrdili investicijo, ki je bila v visini 4,7 mio evrov, in se
je na osnovi predvidenega denarja zgodil razpis. Na tem razpisu pa je bil izbran od podjetja oziroma
konzorcij podjetja GP Project ing., za kompletno izvedbo je bilo takrat, torej lani spomladi,
pripravljenost izvesti za dobrih 4,7 mio evrov. Bila je pogodba na vezi, potem pa tiskovna konferenca
nasega zupana, ki je povedal, da je ta znesek previsok, da se to da najverjetneje narediti za manj
denarja. In druga zadeva je bila ocitek, da bomo s tem izgubili prevec sedezev na zahodni tribuni.
Pricakovali smo, da se bo vendarle nov podpis pogodbe zgodil vsaj nekoliko boljsi, za manj denarja,
zato me zdaj zanima, ce smo torej odsteli v koncni izvedbi 1 milijon in pol evrov vec od zadnjega
izbranega projekta in od zadnje potrditve v mestnem svetu, kaj pravzaprav mi s tem milijon in pol
zdaj pridobimo. Kje je zdaj tisti prihranek na tej strani? Ali smo kaj vec pridobili, kar se ti6e izvedbe
kot pa smo ze imeli doreceno in podpis pogodbe prakticno na mizi.

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

029-74/2020 Datum priprave
odgovora:

17.7.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Sluzba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna

Pretekli razpis je bil zakljucen neuspesno, ker v proracunu niso bila zagotovljena sredstva v
zadostni visini.

Delno je na povefcanje vrednosti investicije vplivala dopolnitev projektne dokumentacije v delu,
ki se nanasa na sanacijo obstojece konstrukcije in zagotavljanja ustrezne staticne stabilnosti
objekta v casu obnove, ki je bila izvedena v sklopu recenzije projektne dokumentacije.
Stevilo in vrednost prejetih ponudb pa je hkrati odraz trenutne situacije na trgu.

. * - Elektronsko po§to 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, 17.7.2020, v fizicni obiiki.

Odgovor pripravil-a

Priloga:

Podpis vodje org , ki pripravija odgovor:

*i • • -v
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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 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 196

Svetnik-ca: PRIMOZ JUHART

Vsebina vprasanja/pobude:

Vprasujem podzupana, dr. Medveda, ali po mnenju niza nepravilnosti v projektu »sortirnica« s strani
MOM odgovoren nihce? Kdo je na MOM odgovoren za izvrsevanje ugotovitev Nadzornega odbora
MOM?
Vprasanje bi razdelil na vsebinski in pa proceduraini del. Zakaj postavljam to vprasanje, zato ker
sem dobil odgovor, danes ob 9:35 zjutraj, na sorodno vprasanje, ki sem ga postavil na prejsnji seji,
odgovoril mi je en g. Andraz Mlaker iz Urada za gospodarske dejavnosti; jaz tega nisem vprasal,
odgovor pa se nanasa na cistilne naprave za blato, v bistvu odgovor sploh ni bil na moje vprasanje
ampak kar nekaj. Postavljam tudi vprasanje smotrnosti postavljanja vprasanj in pobud. Hvala.

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

<i pripravija odgovor):
029-36/2020-54 Datum priprave

odgovora:

Sekretariat za splosne zadeve

4. 8. 2020

Nadzomi odbor je poleg zupana in mestnega sveta samostojni organ obcine. Pristojnosti in
naloge tega organa so dolocene s statutom obcine ter Zakonom o lokalni samoupravi. Svoje
delo uredi nadzorni odbor s poslovnikom, ki ga sprejme z vecino glasov svojih clanov.

Kadar nadzorni odbor preverja (financno) poslovanje mestne uprave in uporabnikov
proracunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih), mora po opravljenem postopku
nadzora sestaviti porocilo o nadzoru, ki ga poslje nadzorovanem organu in mu doloci rok za
dostavo morebitnega odzivnega porocila. Po poteku dolocenega roka, sprejme nadzorni odbor
porocilo s priporocili in predlogi, ki ga posreduje nadzorovanem organu, zupanu, mestnemu
svetu in po potrebi tudi racunskemu sodiscu in pristojnemu ministrstvu. S priporocili oziroma
predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovani organ izboljsa poslovanje tako, da
nakaze le poti za izboljsanje. Nadzorovani organi so dolzni spostovati mnenja, priporocila in
predloge nadzornega odbora, prav tako mestni svet, zupan in organi porabnikov mestnih
proracunskih sredstev, ki o sprejetih ukrepih le-tega tudi obvestijo.

Ce je nadzorni odbor ugotovil hujso krsitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju mestne
obcine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh krsitvah v petnajstih dneh
od dokoncnosti porocila obvestiti pristojno ministrstvo in racunsko sodisce. V primeru, da
nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovani organ ali odgovorna oseba



storila prekrsek ali kaznivo dejanje, je dolzan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu
pregona. Opustitev ovadbe kaznivega dejanjaali storiica pa se kaznuje podolocilih Kazenskega
zakonika.

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

Odgovor vrnite Sluzbi za delovanje mestnegasveta do petka, 17. 7. 2020, v fizicni obiiki.

Odgovor pripravil-a:
Uros Brodnjak, univ. dipl. prav.

&

5»

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

Si** G
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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 14. SEJAMSMOM

Datum seje MS 22. 6. 2020

Zap. st. vprasanja/pobude VPRASANJE ST. 198

Svetnik-ca: TJASA GOJKOVIC

Vsebina vprasanja/pobude:

V skladu z Zakonom o lekarniski dejavnosti je lekarniska dejavnost javna zdravstvena sluzba, s
katero se zagotavija trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z
zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov tudi v casu epidemije. Zanima me, ali bo Mestna
obcina Maribor kot ustanoviteljica Lekarn Maribor, slednjim izplacala do sedaj zavrnjene zahtevke
za izplacilo dodatkov (i) za delo v rizicnih razmerah, (ii) za nevarnost ter (iii) posebne obremenitve
v casu epidemije?

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

Datum priprave
odgovora:

10.7.2020

Organ, ki je pripravil
odgovor:

UVIZSVR

Javnemu zavodu MB Lekarne bodo sredstva nakazana takoj, ko jih bo Mestna obcina Maribor
prejela od Ministrstva za finance. Zaposlenim v JZ MB Lekarne je bil v celoti priznan dodatek
po 39. clenu Kolektivne pogodbe za javni sektor (65% od osnovne place za cas
izpostavljenosti rizicnim razmeram) ter do 15% dodatka od osnovne place po 71. clenu Zakona
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
drzavljane in gospodarstvo.

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, 17. 7. 2020, v fizicni obiiki.

Odgovor pripravil-a:
Lilijana Zorko

, kl pripravl a odgovor:
izerTO^

§ *r \i Podpis vodje or ^ana
a LA*t 7"! Brigita rsek

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

S: http7/www.maribor.si
DavCna Stevilka: SI12709590, Materia stevilka: 5883369

VPRASANJE OZIROIM, POBUDA£VETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprasanje/pobuda (izpo
Zap, st. seie MS
Datum seje MS
Zap, st. vprasanja/pobude
Svetnik-ca:

ni sluzba za delovanje MS):
14. SEJA MS MOM
22.6.2020

VPRASANJE ST. 200 /\
Aljaz BRATINA

Vsebina vprasanja/pobude:

'Z ?K?bnSlPt0r0fil0«inVeStidji °bjekta Pristan' »"«"" za naslednjeodgovore1. Kaj bo MOM kot .nvestitor naredila za sprozitev preiskave o odgovomosti zavodenie
r^J^naSPr0t,U 2V13Vnimi Standardi Stroke' o6itno neupo§teva9nju Sbenih doS•> a, ^ *™,° neS°8P0darni in netransparentni porabi javnih sredstev?
25JSJ? ♦ i?VeStit°r uahtevala finan6no "adomestilo iz naslova odgovomostiodgovornost za .zpolnjevanje bistvenih zahtev na podlagi GZ (15. Sen) ki jo zagotaTaiovodja projekta vodja nadzora in vodja del, ki kot strokovne osebe jamcyo sSoTm. S kS
pooblasceni mzenini, pooblasdeni arhitekti in vodje del? 9

3. Ah bo MOM kot investitor zahtevala financno nadomestilo iz naslova financnih zavarovaniizkazanih s predlozitvijo zavarovalnih polic? "nancnin zavarovanj,
4. All je predvideno placilo nadomestila izpada dohodka zavodu Sportni objekti Maribor zaradi

nedokonoanja projekta in stem nezmoznosti uporabe srednjegaP bazena Frisian? '
&. All je s strani MOM podana prijava organom pregona za preiskavo odgovomosti?
6. Kje je staro prezracevanje?

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

029-74/2020 Datum priprave
odgovora:

Sluzba za razvojne projekte in investicije in
Urad za Sport

26.8.2020

Kot je bilo predstavljeno vporocilu na Mestnem svetu, so bile izvedene preveritve obstojecega
stanja in pregled potrebnih aktivnosti ter moznih resitev za celovito sanacijo in odpravo napak
Pnonteta je amprejsnj. pristop kobnovi bazena z namenom zagotovitve osnovnih pogojev za
ponovno odprtje le-tega. Iz navedenega razloga jevteku priprava javnega narocila za izvedbo
prStoroi)'an,a '" 9radben° obrtni§kin del vProstorih avie, garderob, sanitarij in servisnih
Vzporedno poteka dokoncanje projektne dokumentacije za celovito energetsko obnovo
objekta, na podlagi katere boizveden tudi razpis za izbor izvajalca del.

MOM je uvedla tudi izredno notranjo revizijo pravilnosti in gospodarnosti vodenja investicije
Pristan z izbranim zunanjim izvajalcem, s katerim je sklenila pogodbo. Izredna revizija je se v
teku in mora biti skladno s pogodbo dokoncana do 15.11.2020. Po prejemu kondnega porocila
se bo MOM odlocila o morebitnih nadaljnjih korakih in ukrepanjih, na katera se navezujejo vsa
odprta vprasanja mestnega svetnika, g. Bratine.

* 2-^L



. *- Elektronsko poSto z vpraSanjem/pobudo, ki jo prejmete Iz Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi,
pod katero vodite vsebino. nakatero se nana§a vprasanje/pobuda.

Odgovor vmite Sluzbi zadelovanje mestnega sveta do v fizicni obiiki.

Podpis vodje organa, ki pripravija odgovor:

mag. Barbara Milois Marzidovsek
Vodja sluzbe pff pooblastilu _^

DarkoZaric *•*
Vodja urada^%>rt

V-**


