
; 1 Tb

MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

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

S: http://www.maribor.si
Dav6na gtevilka: S112709590, Mati6na gtevilka: 5883369

itevilka: 0130-245/2021-10
Datum: 14. 1. 2022

IIIIliIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111111111111111 lllllIHIHlllllllllllllilll£IHl1

VPRAiANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER ODGOVOR
ORGANA MESTNE UPRAVE

VDraianie/Dobuda (iz
Zap. it. seje MS
Datum seie MS
Za' £pobude
\

olni slu2ba za delovanie MS
S

16, 12,2021

O
JELKA KOLMANIe

Vsebina vpraian.ja/pobude:
Uvedba brezplaenega mestnega prevoza v Mariboru za starejge obeanke in obeanc jc bila zelo dobra odloeitev in
jo v Svetu za starejge pozdravljamo. S tem je omogoeeno \'sem starejgim. da so lahko dejavni in aktivno
vkljueeni v 2ivljenje. C:epra\, je mestni prevoz brezplaeen. pa je potrebno plaeati strogek izdaje kartice v vigini
3€. Za vse starejie. ki prejemajo zaradi nizkih pokojnin denarno socialno pomoe (do 402€) ali varstveni
dodatek (do 591€), pa je lahko tudi ta strogek prevelik. saj imajo ge vedno premalo sredstev za pre2ivetje. Raje
bodo ostajali doma. ee pa bi jim strogke izdaje kartice krila obeina. pa bi si zanesljivo uredili brezplaeno karto.
malo veejc razdalje vee ne bi bile problem. bili bi bolj motivirani k aktivnemu 2ivljenju in bolj vkljueeni. Na ta
naein bi pri£li do tistih, ki so izolirani. Za obeino bi bil to enkraten strogek. ki bi pomenil za proraeun stroiek
okrog 12.000€. imeI pa bi velik ueinek. Da bi lahko ostali vkljueeni v 2ivljenje naMe obeine je nujno zagotoviti
jim mobilnost

ki pripravlja odgovor)
/ Datum priprave

odgovora

23.12.2021

1 Svet za starej£e v Mestni obeini Maribor. kot posvetovalno telo 2upana
UVTZSVRD. Pobuda mestne s\'etnice je pobuda S\'eta za starcjge. ki jo
regitev za zagotavljanje viro\

+ - Elektronsko poRn z vpraganjem/pobudo, ki io prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaia vprag,u\je/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanjc mestnega svcta do 6.1.2022 v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a
Lilijana Zorko

£'C Podpis \'odje o\
Brigita

lgovor:

Priloga:
/
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
28. SEJA MS MOM)
16.12.2021Datum seie MS
o gmZap. it. vpra§ani pobude
aSvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:
Dajem pobudo, da ob6ina takoj pristopi k realizaciji dolgo obljubljene ureditve okolice oziroma
gportnih in rekreacijskih povrgin ob Og Pre2ihovega Voranca ob Gosposvetski cesti. Ob
prenovljenem gportnem parku Ljudski vrt, se je oeitno pozabilo na investicijo v neposredni bli2ini,
prav za naMe najmlaj§e v primarnem golanju. Gre za projekt, ki ie dolgo le2i v predalu, pred kratkim
pa so me nanj opozorili stargi otrok. O investiciji sem ie povpragal tudi na odboru za golstvo pri
razpravi o proraeunu 2022, kjer sem dobil odgovor da se bo projekt racionaliziral (pocenil, zoo2al) in
premaknil v prihodnost. To je nesprejemljivo, zato dajem pobudo, da se takoj pristopi k novelaciji
(NE racionalizaciji), de je potrebna in izvedbi projekta v letu 2022, temu naj se prilagodi tudi proraeun
in verjamem, da ob rekordnih 190mil tukaj ne boste iskali izgovorov. Nagi najmlajgi si ob tem, da ste
jim v neposredni bli2ini speljali ves promet iz Korogke ceste, zaslu2ijo vsaj obljubljene urejene in
varne gportne povrgine ob goli.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
z a r
ristoinem za odaovor*: F 1 odaovora

Organ, ki je) vojne projekte in investicije - projektna pisarna
odgovor:

Za predmeten projekt ureditve zunanjih povrgin Osnovne Mole Pre2ihovega Voranca Maribor,
Gosposvetska cesta 10, Maribor, smo v letu 2015 pridobili gradbeno dovoljenje gt. 351-
495/2015/12 (7128), ki je bilo z odloebo Upravne enote Maribor gt. 351-779/2017/3 (7016)
dopolnjeno v letu 2017 zaradi podaljganja veljavnosti gradbenega dovoljenja do avgusta 2019.
Obmo6je zunanjih golskih povrgin je spomenigkovarstveno zageiteno in so na tem obmo6ju
posegi dovoljeni v obsegu in na naein izdanih kulturnovarstvenih pogojev Javnega zavoda
Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi96ine gt. NN/35107-0673/2014/2 z dne 21. 08. 2014
in pod pogoji kulturnovarstvenega soglasja gt. NN/35017-0673/2014/4 z dne 23. 10. 2014.

Skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo predmetne ureditve zunanjih golskih povrgin gt.
02/14 je bila v letu 2018 ie realizirana 1. faza projekta v izgradnjo zunanje ograje okoli
celotnega funkcionalnega golskega zemljii6a, so6asno so bila vgrajena ograjna vrata na
lokacijah dostopov in dovozov na §olsko obmo6je. Vrednost teh del je znagala 30.737,79 EUR
z vklju6enim DDV



Po navedeni projektni dokumentaciji iz predhodnega odstavka, je v nadaljevanju 2. zakljuene
faze projekta ge predvideno:

ureditev golskih gportnih igri96 vkljueno z ureditvijo razsvetljave in odvodnjavanjem
padavinskih voda gportnih povrgin za rokomet, kogarko, mali nogomet, odbojko,
badminton, boj med dvema ognjema, tekagke steze do12ine 150,00 m in steze za tek
na 60,00 m:
ureditev pegpoti: povezava med §portnimi igrigei in urbano opremo;
ureditev dovoznih in dostopnih pod.

lzvedba navedenih deI je na6rtovana v drugi polovici letognjega leta in njen zaklju6ek do konca
leta. Projektantska ocenjena vrednost zna§a okoli 390.000,00 EUR z DDV, dejanska vrednost
gradnje pa bo znana po zaklju6enem postopku javnega naroeila. Pokritje strogkov izvedbe je
predvideno v letih 2022 in 2023.

' - Elektronsko po§to z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevl, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pr}pravil:
Ferdo Jehart, strokovni sodelavec Vl

Xd„.+
/2-II nA

Priloga:
grafi6ni prikaz - situacija ureditve

~G.i:a
zunanjih)1
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OB6INE MARIBOR TER
ODGOVOR ORG ANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
28. SEJA MS MOMZap. it. seie MS
16.12.2021Datum seie MS

Za Blraganit. 'pobude
Svetnik-ca ngo

Vsebina vpraganja/pobude:
V Listi kolesarjev in pegcev se veselimo skorajgnje izgradnje prvega pasjega parka v Mariboru
Skladno s koalicijskim dogovorom dajemo pobudo, da se ie v zaeetku leta 2022 pristopi k postavitvi
drugega pasjega parka, in sicer na levem bregu Drave, v neposredni btiiini Mestnega parka oz. bolj
konkretno, na zelenici v bli2ini drugega in tretjega ribnika. Ob tem se naj zaradi varnosti uredi
obmoeje umirjenega prometa z dvignjenim prehodom za pe§ce.

Odaovor (izpolni organ
R. zadeve na organu:

ristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripran
odgovor:

ki pripravlja odgovor)
a r

odaovo ra
Sektor za komunalo in promet Mm

Pozdravljeni.

Za vago pobudo se najlep£e zahvaljujemo.

Moinost umestitve pasjega parka na zunanjem obmoeju Mestnega parka, na parceli gt.
443/3, k.o. Kreevina se je v preteklosti ie preverjala. Parcela je v lasti Mestne obeine
Maribor. Umestitev parka bi bila ob upo£tevanju pogojev in usklajevanj z Zavodom RS za
varstvo narave in Zavodom za varovanje kulturne dedi§eine mo2na, saj smo to regitev
skupno ie obravnavali.

V zaeetku leta 2022 se bo pripravila projektna dokumentacija za umestitev parka na
parcelni gt. 443/3, k.o. Kreevina.

' - Elektronsko poSto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaia vpraganje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizi6ni obliki.



Odgovor pripravila
Anja Pavliei6

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana Fras



.f :/ F’
MESTNA OBeINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA
Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Ulica heroja Staneta 1 , Sl-2CXJ0 Maribor
T: +386.2.2201 CI)0, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Davena itevilka: S1127CD590, Matiena Stevilka: 5883369

gtevilka: 0130-245/2021-13
Datum: 21. 12. 2021
IIIIHIlIHIlIHIHIIHIlIIIIHIBIllIIIIIIIItIll!!111111111HlIHllll

VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTN E UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. sbie MS 28. SEJA MS MOM
Datum seie MS 16.12.2021

o gm4Zap. it. VDragania/DObude
Svetnik-ca, mag. Bernard MEMON

Vsebina vpra$anja/pobude :
Sistemska pripomba v zvezi bo2ieno-novoletnimi okraski v Mariboru
Okrasne lueke so v veselje some96ankam/-nom, zato smo vsake veseli, vendar so nekatere
namegeene tako, da ukrivljajo krognje mladih, komaj zasajenih dreves. To vpliva na pogevno rast
prizadetih dreves, ki jo bo te2ko ali nemogo6e popraviti. Nasajenemu mlademu zelenju bi bila bolj v
prid druga6na regitev, ki bi bila skladna z okolju prijaznimi regitvami »Zelenega Maribora«. ge
predlog za okrasitev cest ulic, ki so ostale letos brez luCk: enostavne veri2ne svetlobne povezave
med hi£ami z dodanimi navpi6nimi kratkimi spleti luCk, ki posnemajo kapnike. Sorazmerno poceni in
6arobna regitev

Odaovor (izDolni orcan, ki PriDravlia odaovor
it. zadeve na orna u:Tolo03-1/2011262
'ristoinem za odqovor*

Organ, ki jemaF-m
odaovor
spoM

a
odgovora:

Zahvaljujemo se za skrb in vago pripombo. Mestna ob6ina Maribor je pripravita koncept
prazni6nega okra6evanja mesta v easu prireditev »oarobni Maribor« , ki predvideva postopno,
veeletno in sistemati6no okragevanje mesta v gtirih obmoejih/conah in sicer:

1. mestno sredigee od Piramide do Magdalenskega parka
2. sredi96a/trgi in izpostavljene to6ke Me in KS
3. ceste, ki vodijo ob6ane od okragenega sredigea Me/KS proti sredigeu mesta
4. glavne vpadnice v center mesta (npr. Pohorska cesta, ki povezuje smuearsko sredi96e

Pohorje, proti centru mesta; gentiljska cesta, Titova cesta,... )

Vsaka coma se bo okra€evala fazno skozi nekaj let in po prioriteti od toeke 1 do toek.e 4, kar bo
odvisno od finanenih sredstev, ki so na voljo na proraeunski postavki v vsaki nadaljnji sezoni.
Skupni znesek sredstev na postavki se lahko poveea tudi z donacijami, namenjenimi nakupu
elementov prazniene razsvetljave.
V sezoni 2021/22 smo nadgradili okrasitev prejgnje sezone z motivom prepleta svetlobnih niti,
ki simbolizirajo povezanost med ljudmi. Nekatere lokacije so bile okragene z novimi okraski,



medtem ko smo »stare« namestili na lokacije zunaj mestnega sredi§ea. Veeina starih okrasnih
elementov je iz materialov, ki so te2ki, je dotrajana in porabi veliko energije, zato z nakupom
novih, ki imajo varene LED sijalke, so iz lahkih in vzdr21jivih materialov, stremimo k am manjgi
porabi energije in s tem tudi okolju prijaznejgim re§itvam. Nedelujoee oz. dotrajane okrasne
elemente bomo v naslednji sezoni namenili v ponovno uporabo mladim umetnikom za pripravo
novih svetlobnih instalacij.
Na enak naein smo letos zagotovili novosti s postavitvijo lampijon6kov Rdeea nit iz Trg generala
Maistra. Obstojede obnovljene lampijon6ke smc razdelili v skupine po pet lampijonov in z njirni
okrasili vet krajevnih skupnosti: Limbug, Pekre, Studence, Razvanje, Tabor (Ertlov gozdieek) in
Pobre2je
lzvedba okrasitve dreves je v domeni Nigrada, ki to dejavnost izvaja ie vrsto Iet in lahko kot
koncesionar posega tudi v javno razsvetljavo, ki je tudi edini vir elektri6ne energije za praznieno
okrasitev
Za namestitev PL svetlobnih verig ali okrasitvenih elementov na drevesa, ki so zavarovana s
strani Zavoda za varovanje kulturne dedigeine in/ali Zavoda za varstvo narave, Mestna obeina
Maribor predhodno pridobi pisna soglasja obeh zavodov in tudi arborista. Svetlobne niti na
drevesih niso tako te2ke, da bi drevo pogkodovale, poleg tega pa se na manjgih drevesih
okrasitev po pribli2no mesecu dni tudi odstrani. }zjema so drevesa za katera so bila pridobljena
soglasja zavodov za vee- letno namestitev luCk in drevesa na katera se namesti razsvetljava na
naein ovijanja okrog debla dreves- v tem primeru se vej ne more po§kodovati.
Za okrasitev utic v smislu omenjenih veri2nih povezav med hi§ami kot predlagate, je potrebno
na fasade stavb pri6vrstiti kavlje, za kar potrebujemo soglasja vseh lastnikov objektov. Zal
nekateri lastniki objektov niso navdu6eni nad name96anjem kavljev v njihovo fasado in soglasij
ne podajo, zato smc pri namegeanju verig 6ez ulice omejeni in uporabimo v ve6ini obstojeea
pripetja. Ta se najveekrat nahajajo predvsem v sredi96u mesta.
Glede motivov, ki jih izbiramo poskugamo slediti sodobnim trendom praznienega okragevanja
mest in pri tem oblikovati tastno in avtenti6no zgodbo, ki jo v dasu earobnega Maribora
»pripovedujemo« s premigljeno izbranimi svetlobnimi elementi, 3d fotopointi in nataneno
izbranimi lokacijami in postavitvami.

' - Elektronsko pogto z vpra$anjem/pobudo, kt jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizieni obliki .

Odgovor pripravil-a:
Neva Pipan
Anja Pavliei6

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana FRAS
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
28. SEJA MS MOMZaD. it. seie MS

Datum seie MS 16.12.2021
LSmZap. it. VIa
oSvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude :
Stranka mladih – Zeleni Evrope dajemo pobudo 2upanu in obeinski upravi, da nemudoma pristopi k
ugotavljanju potreb po otrogkih igri96ih v Mestni obeini Maribor, saj je participativni prora6un pokazal,
da v Mariboru kriti6no primanjkuje ustreznih otrogkih igri§6. Predlagamo, da se najprej preveri, v
kakgnem stanju so obstoje6a igrigda ter ob sodelovanju z mestnimi eetrtmi in krajevnimi skupnostmi
ugotovijo potrebe po novih otrogkih igri96ih. Dodatno 2elimo spodbuditi 2upana in obeinsko upravo,
da razmislijo tudi o razgiritve dejavnosti do2ivljajskega igrigea, ki se je izkazalo kot odlieno na
obstojeei lokaciji, tudi v drugih delih mesta

polni or(IanOdaovor
t. zadeve na organu,

pristojnem za odgovor*:

ki DriDravlia odaovor
b1 o03-1 512019 Datum

prlprave
odgovora

04.01.2022

Organ, ki je pristojen za
iarala
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Urad za komunalo in prostor

Urad za gospodarske dejavnosti- del, ki se navezuje na igrala
Urad za kulturo in mladino- del, ki se navezuje na do2ivljajsko
iari§6e
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Odgovor vezan na igrala:
Mestna obeina Maribor je ie v letu 2021 zaEela izvajati projekt igral za katerega je v veliki meri
zasluien iupan MOM g. Arsenovie, ki se je osebno angaiiral in si prizadeval, da ga izpeljemo
do faze v kateri se nahajamo in da z njim nadaljujemo tudi v prihodnje.

V Mariboru smo pred to pridobitvijo novih igral na 5 lokacijah na javnih povr§inah imeli Ie 20
otrolkih igri iE in ie v okviru participativnega proraeuna smo ugotovili, da so potrebe po igralih
zelo velike. To so potrdile tudi naroeene strokovne podlage in analiza stanja s strani
krajinskega arhitekta. Na podlagi teh, pobud Mestnih tetrti in Krajevnih skupnosti ter na
podlagi pregleda dosedanjih vlaganj, smo identificirali prednostne lokacije za postavitev novih
igral. Pri izbiri mikrolokacij smo sodelovali z Mestnimi tetrtmi in Krajevnimi skupnostmi.

Ugotovili smo, da je najveeja potreba po tovrstni infrastrukturi na obmoeju mestnih eetrti
Tezno in Pobreije, kjer igral sploh niso imeli, zato smo jih prednostno v letu 2021 tam tudi
uredili. Zraven ie omenjenih lokacij smo nova igrala postavili tudi v Mestni Eetrti Korolka
vrata, Krajevni skupnosti Pekre in Krajevni skupnosti Kamnica. Velike potrebe so tudi v
Limbu iu, Pekrah, Studencih, Razvanju...

Ker nam je zelo pomembna ciljna skupina otrok in mladostnikov ter se zavedamo pomena
gibanja, rekreacije, igre, druienja in zdravega 2ivljenjskega sloga je naga ielja, da na vseh
lokacijah vzpostavimo dovolj javnih igriiE glede na gostoto prebivalstva v posameznem kraju.
lz tega razloga bomo v naslednjem letu bomo s projektom nadaljevali,
V letu 2022 planiramo vzpostavitev novih javnih igriie na lokacijah: Razvanje, Studenci, Nova
vas, Tezno, Limbu!, Mestna eetrt Tabor, Mestni park, Pohorje- Bolfenk, Mestna eetrt Koroika
vrata in morda ie kje.
Za realizacijo projektov smo v proraEunu planirali sredstva v okvirni vi§ini 247.000 eur,
zbiramo pa tudi donatorska sredstva.

Odgovor vezan na doiivljajsko igriite:
MOM spremlja izvajanje programa Doiivljajsko igriiee in njegove mnogotere ueinke. lz tega
razloga smc tudi pristopili k reievanju problematike izvajanja programa po prenehanju
delovanja podruinice CPM v Mariboru v okviru MKC Maribor, sicer kot zatasni reiitvi. V
okviru zagotavljanja kakovostnih prostorov za preiivljanje prostega Casa otrok in
mladostnikov, bomo razmiiljali tudi o novih potencialnih lokacijah za tovrstne namene.

* - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpraSanje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil-a
Mojca Legnik
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTN E UPRAVE

Vpraganie/pobuda (izpolni slu2ba za delovan je MS
28. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 16.12.2021
o gmZap. it. vpragania/pobude

Svetnik-ca Igor JURlgl

Vsebina vpraganja/pobude :
Stranka mladih – Zeleni Evrope dajemo pobudo 2upanu in obeinski upravi, da nemudoma pristopi k
ugotavljanju potreb po otrogkih igrigeih v Mestni obeini Maribor, saj je participativni prora6un pokazal,
da v Mariboru kritieno primanjkuje ustreznih otrogkih igri§6. Predlagamo, da se najprej preveri, v
kakgnem stanju so obstoje6a igri§ea ter ob sodelovanju z mestnimi eetrtmi in krajevnimi skupnostmi
ugotovijo potrebe po novih otrogkih igri§eih. Dodatno 2elimo spodbuditi 2upana in obeinsko upravo,
da razmislijo tudi o raz§iritve dejavnosti do2ivljajskega igrigea, ki se je izkazalo kot odlieno na
obstoje6i lokaciji , tudi v drugih delih mesh.

Odaovor (izpolni orqa
it. aeve na organu:
ristoinem za odaovor*

Organ, ki je pripravil
odgovor:

r. ki pripravlia odaovor
01003-15/2019 L )

odqovora
Urad za gospodarske dejavnosti

Mestna ob6ina Maribor je ie v letu 2021 zaeela izvajati projekt igral za katerega je v veliki meri
zaslu2en 2upan MOM g. Arsenovi6, ki se je osebno anga2iral in si prizadeval, da ga izpeljemo
do faze v kateri se nahajamo in da z njim nadaljujemo tudi v prihodnje

V Mariboru smo do sedaj na javnih povrginah imeli Ie 20 otrogkih igrige in ie v okviru
participativnega proraeuna smo ugotovili, da so potrebe po igralih zelo velike. To so potrdile tudi
naroeene strokovne podlage in analiza stanja s strani krajinskega arhitekta. Na podlagi teh,
pobud Me in KS ter na podlagi pregleda dosedanjih vlaganj, smc identificirali prednostne lokacije
za postavitev novih igral. Pri izbiri mikrolokacij smo sodelovali z MC in KS.

Ugotovili smo, da je najve6ja potreba po tovrstni infrastrukturi na obmo6ju mestnih 6etrti Tezno
in Pobre2je, kjer igral do sedaj sploh niso imeli, zato smojih prednostno v letu 2021 tam tudi
uredili. Zraven ie omenjenih lokacij smo nova igrala postavili tudi v Me Korogka vrata, KS
Pekre in KS Kamnica. Ve like potrebe so tudi v Limbugu, Pekrah, Studencih, Razvanju...

Ker nam je zelo pomembna ciljna skupina otrok in mladostnikov ter se zavedamo pomena
ibania, rekreacile, i(Ire, dru2enia in zdravega 2ivlieniskeqa sjoga ie naga 2ella, da na vseh



lokacijah vzpostavimo dovolj javnih igrige glede na gostoto prebivalstva v posameznem kraju.
lz tega razloga bomo v naslednjem letu bomo s projektorn nadaljevali
Planiramo lokacije: Razvanje, Studenci, Nova vas, Tezno, Limbug, MC Tabor, Mestni park,
Pohorje- Bolfenk, Me Korogka vrata,. .
Za realizacijo projektov sma planirali sredstva v proraeunu, zbiramo pa tudi donatorska sredstva.

' - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shran ite v zadevi. pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mojca Legnik
Vigji svetovalec I

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor
SgI ang FRAS
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VPRA$ANJE OZIROMA P08UDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VDraianie/nobuda {izoolni slu2ba za de+ovanie MS
28. $EJA MS MOMZao, it. s8ie MS
16.12.2021batLFiisbie Ms

m. it voma7noi>uae TFbITDlrsT.m
tARSvethFca

Vsebina vpra$anja/pobude:
Dajern pobudo, da se na parkirigeu pod Tltovim mostom aH kje drugje v urbanem delu mesta uredi
mestni purnptrack oziroma kolopartq, kt ba javno dostopen in odprt gponni objekt za mladino. Poleg
tega predlagam, da se del tega koloparka uredi tucIi v poligon za ueenje voznih $pretnosti irl
simulacije prometa za kolesarje, kjer bi se tahko ueenci o$novnih ial pngli tudi ueit vegan in
spretnosti samostojne vo2nje s kolesom v prometu. Hkrati bi tak poligon lahko slu2il tudi za vse tiste,
ki bi 2elel} svoje znanje obnoviti.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravtja odgovor):
& ;adi;e'h£&rganu, F 029-41/2022-1 --- ? Datum priprave 5.1.2022
ldstojnem za a]govor’: F _ Lo@ovora: i

Organ, ki je pripravil [ Urad za Sport

MOM bo v leto 2022 izvedla investiciji 2 koloparkov , in steer na zelenlci v bli£ini obstojeeega
Skate parka na Taboru. drugega na obrnoeju KS Maleenik-Ruperee ob nagornetnem igrigeu v
Maleeniku
Vago idejo o koloparku pod Titovim mostom srno preverFli v slu2bi za urejanja prostora in
ugotovili, da se abmoeje ureja z Ureditvenim naertom za del obmoej8 C-1 in C-2 (rnultirnedijski
center - Lent) v Mariboru (MUV, it. 39/99, 29/03, 2/13 - obv. razl.). URN pod mostorn predv\deva
kolesarsko stezo in ad$tavna mesh za kolasa. Pumptrack/kolopark tukaj ni predvlden, ni pa
prepovedan, je pa obmo6je koi parktri£ee s kancesijsko pogodbo predano v upravljanje podjetju
Marprom d.o.o
Naj omenirrlo, da smo v sadelovanju s $part Maribor d.o.o. in Kolesarskim drugtvom Branik

F Maribor dogovori Ji, da se na obmoeju olcrag Ledne dvorane zaeasno uredi kolesarski poligon za
iportno panogo ko}esarstva, katerega org8nizacijo bi prevzelo omenjeno kole$arko drugtvo.
Re$itve in ideje za vzpost2vttev novih koloparkov in poligonov bomo zavzeto iskali ge naprej, pri

od ovor

' tom pa vas naprogamo, da nam pomagate s svojimi idejami in predlcgi.

' - Etektronsko paSta z vpraganjwn/pobudo, kt jo prejmete lz Slt2be za delovanje mestnega sveta shran ae v zadevi, pod
katero vodlte vsebino, na katero se nanaSa vpra§anj8/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6_1.2022 v fiziCni oblikt.

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Darko Zarie

-in a'#
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda lizJ lolni slu2ba za delovanie MS
28. SHA MS MOa
16.12.2021
F6iDDA5t:3To
_Josip ROTAF?_

Zap' it. vpragania/pobude
Svetnik-ca :bUn.=

Vsebina vpra§anja/pobude:
Dajem pobudo, da se na parkirigeu pod Titovim mostom ali kje drugje v urbarlem delu mesta uredi
mestni purnptrack oziroma kolopark, ki bo javno dostopen in odprt §portnt objekt za mladino. Poleg
tega predlagam, da so del tega koloparka uredi tudi v poligon za ueenje voznih spretnosti in
8imulacije p©meta za koiesarje, kjer bi se lahko u6enci osnovnih gal prigli tudi ueit vegein in
spretnosti sama$tojne vo2nje s kolesom v prometu. Hkrati bi tak poligon lahko sluiil tudi za vse tiste,
ki bi 2eleli svoje znanje obnoviti.

Odaovor (izoo Ini oraan
t. zadeve na oBanu,

pristoinem za odaovor‘
did–ari,-Rjipripraii
odgovor:

orioravlia odaovor
• urad za gport a e F 5.1.2022

[ odgovora:__ I
in UKPP

MOM bo v letu 2022 izvedla investiciji 2 koloparkov in sicer na zelenici v bli2ini obstojeeega
Skate parka na Taboru, drugega na obmoeju KS Maleenik-Ruperee ob nogometnem igrigeu v
Male6niku
Vago idejo o koloparku pod Titovim mostom smo preverili v slu2bi za urejanja prostora in
ugotovili, da se obmo6je ureja z Ureditvonim naertorn za del obmoeja C-1 in C-2 (multimedijski
center - Lent) v Mariboru (MUV, it. 39/99, 29/03, 2/13 - obv. raz B.). URN pod mostom
predvideva kolesarsko stezo in odstavna mesta za kolesa. Pumptrack/kolopark tukaj ni
predviden, ni pa prepovedan, je pa obmoejo kot parkiri£ee s koncesijsko pogodbo predano v
upravljanje podjetju Marprom d.o.c. To obmoeje ba v easu gradnje Nabre2ja Lent urejeno za
parkiranje za stanovalce. urejen bo mirujo6 promet.
Naj omenimo, da smo v sodelovanju s Sport Maribor d. o.o. in Kolesarskim drug&om Branik
Maribor dogovorili, da se na obmoeju okrog Ledne dvorane zaeasno uredi kolesarski poligon
za gportno panogo kolesarstva, katerega organizacijo bi prevzelo omenjeno kolesarko drugtvo,
Re§itve in ideje za vzFnstavitev novih koloparkov in poligonov barrIO zavzeto iskali ge naprej,
pri tom pa vas naprogarno, da nam pomagate s svojimi idejami in predlogi.

katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpra5anj8/pobuda.
*=}8ktronsko po§to z vpraianjem/pobudo. ki jo prejmete lz Slu2be za delovanje rnestnega sveta shrantte v zadevi, pod

[



C)dgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta da 6.1.2022 v fizi6ni obliki.

Podpi s vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Darko

$IIzarD Fras
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VPRAgAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
28. REDNA SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 16.12.2021
a
Svetn ik-ca Darko HERGAMAS

Vsebina vpraganja/pobude:
Na temelju informacij, da je mestni svet obravnaval pobudo, da se iz javnih sredstev mestnega
prora6una subvencionira cena ogrevanja za odjemalce priklju6ene na Energetiko Maribor, 2elimo
predstavniki Civilne iniciative S-31 opozoriti na dejstvo, da se cena plina za ogrevanje nenormalno
poveeuje za vse uporabnike, ki so v zadnjih letih lahko kurilno olje zamenjali za zemeljski ptin z
namenom manjgega obremenjevanja okolja. Tak primer je tudi skupna kotlovnica v naselju S-31
(1.076 gospodinjstev), kjer smo uporabniki v zadnjih desetih letih financirali kompletno obnovo
sistema daljinskega ogrevanja s 6imer so prispevali tudi k manj§i obremenitvi za javna sredstva
Aktualni predlog, ki se osredoto6a zgolj na regevanje problematike Energetike in njenih odjemalcev
je diskriminatoren do vseh drugih ob6anov, ki so v preteklosti sami aktivno skrbeli za problematiko
ogrevanja in varstvo okolja. Predlagarno, da MS oblikuje celovit predlog obvladovanja cen
energentov, ki bo upogteval interes vseh obeanov nagega mesta in s tem tudi stanovalcev S-31 na
Pobre2ju v okviru zakonsko dovoljene mo2nosti javnih sredstev

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor
St. zadeve na organu,
ristoinem za odaovor*

Organ, ki je pripravil
odqovor:
lz javno posredovanih podatkov je razvidno, da so se cene energentov zemeljskega ptina in
elektriene energije v primerjavi z istim obdobjem v letu 2020 povigale za cca 400 procentov za
zemeljski plin (posledica neregenih vpraganj severnega toka II) in cca 300 procentov za
elektri6no energijo (posledica kupovanja emisijskih kuponov), kar ima za direktno posledico
dviga cene toplote, kateri je bil v MOM eden najvigjih v RS.

04(ErS- 4 1 )040-264
UKPP - SKP

Datum priprave
odgovora:

03.01.2021

Da bi delno obla2ili te posledice je Mestni svet na svoji 28. redni seji sprejel sklep, navajamo:
Mestni svet soglaga, da MO Maribor s ciljem ubla2itve posledic svetovnega dviga cen
energentov vzpostavi energetski vav6er za pomoe najranljivejgim ob6anom.

Mestna obeina Maribor ima ie vzpostavljen sistem pomoei socialno ogro2enim v sodetovanju s
humanitarnimi organizacijami in institucijami s podro6ja sociale (Karitas, Rde6i kri2, CSD...). Ta
sistem se je dodatno izpopolnil ge z ustanovitvijo Humanitarne komisije, ki je v easu epidemije
Covid oblikovala uspegen model pomo6i obeanom



Tako je bil s dani Humanitarne komisije, ki a2urno spremlja stanje socialne ogro2enosti
najranljtvejgih skuptn preb}valstva v obeini oblikovan predlog, da se vzpostavi »energetski
vaveer«, ki predstavlja denarno pomoe socialno najgibkejgim ob6anom Mestne ob6ine Maribor
z namenom, da se prepre6i energetska prikraj§anost.
V proraeur\u so tako zagotovljena dodatna sredstva v vigini 200.000,cia EUR na postavki
humanitarnih organizacij Rdeei kri2 in Karitas.

Predvidi se, da v za6etni fazi denarna pomoe na posameznika znaga v vigini 15 EUR

' - Elektronsko poito z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Ljubo BERGHAUS

Podpis vodje organa, ki pripravtja odgovor:

Priloga:
61 S
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VPRAgAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORG ANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS
28. SEJA MS MOMp. it. seie MS
16.12.2021Datum seie MS o gm5Zap. it. VDragania/DObude

Svetnik-ca :eljko MILOVANOVI

Vsebina vpraSanja/pobude:
Pobuda se nanaga na za6etek izvajanja rekordne investicije v otrogko infrastrukturo oz. v otrogka
igri96a, ki se je zaeela prejgnji teden in zastavlja malce girge vpraganje in gre takole. Mesta se po
vsem svetu girijo z neverjetno hitrostjo in do leta 2025 po podatkih Unicefa, bi naj kar 6 od 10 otrok
2ivelo v mestnem okolju. Velika ovira pri zagotavljanju otrokom prijaznega okolja je predvsem nizko
zavedanje o potrebi po uresni6evanju otrokovih pravic. Mnogo otrok in mladih se v urbanem okolju
sreeuje s problemi odtujenosti v medsebojnih odnosih, osamljenosti, pomankanju nadzora in skrbi
odraslih, medvrstnigkega nasilja, onesna2enosti okolja, nekakovostnega pre2ivljanja prostega Casa
in nezdravega 2ivljenja, ki pogosto vodijo v stisko. Pa morda je to aktualno ge malce boy v teh 6asih.
V Listi kolesarjev in pe§cev zato dajemo pobudo, da Mestna ob6ina Maribor proaktivno pristopi k
izvedbi programa Maribor otrokom prijazna ob6ina ali otrokom prijazno mesto s katerim bomo
spodbujali razvijanje mesta po meN otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otrogkimi igri§6i in
zelenicami, z izboljgano varnostjo za otroke v prometu, mo2nostjo za participacijo najmlajgih
ob6anov. Sistematieno uvajanje otrogkih igrige, ki se je zaeelo s postavitvijo petih novih v minulem
tednu in se bo z ge ve6imi nadaljevalo v naslednjem letu, je zagotovo uresnieevanje te pobude,
vendarle pa predlagamo, da se misije lotimo gele nekoliko girge.
Predlagamo da se pripravi analiza polo2aja otrok v mestu in predloge, konkretne predloge za
njegovo izboljganje v obliki srednjero6nega akcijskega na6rta, ki vklju6uje razli6ne projekte za otroke,
okrepitev takgnih, ki se ie izvajajo, npr. otro§ki padament pri Zvezi prijateljev mladine, popoldanske
ustvarjalne delavnice za otroke pri Zavodu Mars, dnevni center Pika pri Centru za socialno delo in
tako naprej, pa tudi nove, npr. participativni proraeun za osnovnogolske otroke po vzoru nekaterih
evropskih mest. ee koga zanima, da bi dopolnil to pobudo. Predlagam pa ge kot vir in navdih spletno
stran unicef.si, monografijo polo2aja otrok v Sloveniji in pa polo2ai otrok v Sloveniji danes :
situacijska analiza.

029-98/2021-t. zadeve na organu. Datum priprave
pristoinem za odaovor* odgovoramsOrgan, ki je pripravil
odaovor
V Mi Maribor 2e vrsto let skrbimo za zagotavljanje otrokom prijaznega okolja in
vzpodbujamo prostodasne in dodatne aktivnosti v zavedanju, da se otroci in mladostniki
sreeujejo s problemi odtujenosti v medsebojn ih odnosih, osamljenosti, pomankanju nadzora in
skrbi odraslih, medvrstnigkega nasilja, onesna2enosti okolja, nekakovostnega pre2ivljanja
prostega Casa in nezdravega 2ivtjenja, ki pogosto vodijo v stisko. Ob uvajanju programov so
bile opravljene posamezne analize stanja v Mestni ob6ini Maribor

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):



V okviru prora6una Mestne ob6ine Maribor se zagotavljajo sredstva za:

Prostoeasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike. Sredstva so namenjena
izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogoeajo kakovostno pre2ivljanje prostega
Casa. Postavka zajema razli6na podroeja delovanja - organizacijo tradtcionalnih prireditev,
kulturno izobra2evalne programe, stalne prosto6asne programe, poeitnigke prostoeasne
programe in mobilne programe: Otrogki parlament, Pustovanje, Otrogki in mladinski Lent, Teden
otroka, Veseli december, Bralna znaeka, Programi za ustvarjalne v Domu ustvarjalnosti mladih,
Ustvarjalne in zanimive poeitnice ter program »Mladi za napredek Maribora«, v okviru katerega
mladi pripravljajo raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Okvirno gtevilo udele2encev teh
dejavnosti na letni ravni je 35.000 otrok in mladostnikov.

Zadnje obdobje je zaznamovala epidemija, ki je celotno dru2bo postavila pred nove in zahtevne
izzive, zlasti otroci in mladostniki so bili prikrajgani za pomembne socialne stike z vrstniki in
normalno izobra2evanje. Mestna ob6ina Maribor je s pomo6jo donatorjev uspela zagnati
pomemben mentorski program za mladostnike v Mestni obeini Maribor, ki je namenjen
prepreeevanju in bla2itvi prikrajganosti ter socialnih stisk posameznikov iz ranljivih skupin
mladostnikov z manj prilo2nostmi. lzvedba programa je bila zaupana Zvezi prijateljev mladine
Maribor, ki je bila izbrana v okviru »Javnega razpisa za pridobitev subvencioniranja mentorskih
programov za prepre6evanje in bla2itev prikrajganosti in socialnih stisk mladostnikov v Mestni
ob6ini Maribor v letu 2021 in 2022«. ZPM Maribor bo s kakovostnim in strokovnim kadrom ter v
sodelovanju z drugimi organizacijami in prostovoljci pomagala izbrani skupini mladostnikov –jih
opolnomo6ila, dala ob6utek varnosti, motivirala in opremila z vegeinami, da se bodo la2je
spoprijeli z razli6nimi 2ivljenjskimi situacijami v prihodnosti. Program z nazivom »TI to
zmoreg!< bo mladostnikom skozi dru2abnigtvo, nove izkugnje in pozitivno spodbudo nudil varen
prostor v dru2bi mentorjev in vrstnikov

V okviru dodatnega programa osnovnih gol se zagotavljajo sredstva za pokrivanje strogkov
dela za izvajanje pedagogkih programov »Zgodnje ueenje tujega jezika«, »Zgodnje u6enje
ra6unalnigtva«, sredstva za sofinanciranje golske prehrane in sredstva za sofinanciranje
izvajanja preventivnih programov za prepreeevanje zasvojenosti otrok in mladine.
V okviru golske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov golske prehrane,
ki niso sofinancirani iz dr2avnega prora6una - kosil in zajtrkov ter malic v podaljganem bivanju.
Sofinanciranje iz ob6inskega prora6una poteka tako, da se za vse u6ence zagotavljajo sredstva
za pokrivanje materialnih strogkov za pripravo hrane in strogkov dela za osebje, ki skrbi za
pripravo navedenih obrokov hrane. 5olsko prehrano pripravljajo osnovne Mole. Povpreena
strogkovna cena malega kosila (od 1. do 5. razreda) znaga 2,79 EUR, velikega kosila pa 3,06
EUR. Od omenjene cene stargi krijejo le stro§ke 2ivil in specifiene materialne strogke, tako da
cena za njih v povpre6ju znaga 1,40 EUR za malo kosilo in 1,67 EUR za veliko kosilo.
V okviru dodatnih dejavnosti Mestna ob6ina Maribor zagotavlja sredstva za sofinanciranje
izvajanja preventivnih programov za prepreeevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo
mariborske osnovne gole in so namenjeni otrokom, stargem ter ueiteljem. Gre za programe
informacijskega, vzgojnega in izobra2evalnega zna6aja, v smislu seznanjanja s problematiko
najrazli6nejgih oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o
nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih
ter mo2nosti in obveznosti dru2ine in gole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok.

Mestna obeina Maribor vsako leto izvedejavni razpis za sofinanciranje programa wMaribor -
mesto znanja in ustvarjalnosti< na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje
ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni obeini Maribor. V sklopu programa se s sredstvi mestnega
prora6una sofinancirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vklju6uje
sofinanciranje organizacije in udele2be na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih golah in
drugih izobra2evalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja
mentorjev raziskovalne dejavnosti na golah; tekmovanja v znanju - sofinanciranje organizacije
tekmovanj v znanju ali udele2be na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih
talentov, ki vkljueuje sofinanciranje dodatnih oblik izobra2evanja mladih
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Kot dopolnilni program na podro6ju socialnega varstva MOM sofinancira PIKAdnevni center za
otroke, ki je javni strokovno verificiran socialnovartsveni program Centra za socialno delo
Maribor. Program je namenjen otrokom in mladostnikom v starosti od 6 do 25 let, ki se soo6ajo
z razli6nimi te2avami: 6ustvene stiske,vedensjke te2ave, neuspegnost v golskem okolju, socialna
izklju6enost. Nudijo jim psihosocialno pomo6, podporo dru2inskim 61anom. Vklju6eni so tudi v
projekt Varna to6ka.

Na podro6ju socialnega varstva so vsako leto na osnovi razpisov sofinancirani programi, ki so
namenjeni regevanju najrazlienejgih te2av otrok. V letu 2021 so to bili ge programi
izvajalcev: Dru2inski center MIR, Zavod igri96e Maribor, Drugtvo za mlade Indijanez, ZPM
Maribor , Drugtvo prijateljev mladine, Rejnigko dru§tvo, Etnika, NIJZ, Namesto pike vejica, Zavod
Mars, Mea Vita, So2itje, Son6ek, Ingtitut VIR, Drog Art.

Mestna obeina Maribor je tudi pobudnik in soorganizator kariernega sejma za osnovnoSolce
in srednjegolce, preko katerega se zbirajo vse informacije za odlo6itve o nadaljnjem
izobra2evanju za mladostnike na enem mestu.

Mestna ob6ina Maribor je od leta 2008 nosilka naziva Maribor otrokom prijazno Unicefovo
mesto. Skladno s tem projektom v mestu zagotavljamo varne to6ke za otroke - t.j. posebno
oznaeene javne prostore v katere se lahko zateeejo otroci, de se znajdejo v kakr§nikoli stiski na
mestnih ulicah. lzvajajo se tudi drugi ukrepi, s katerlmi 2elimo narediti mesto prijaznejge otrokom.
Pomemben deI teh so v pobudi omenjena otrogka igrigea. Ne le zaradi zagotovitve ustreznih
prostorov za otroke, temvee tudi zaradi tega, ker so lahko ob odraslih o teh prostorih glasovali
tudi otroci oz. mladostniki (od 15. do 18. leta starosti) in na ta na6in sami ali v sodelovanju s
star§i oz. skrbniki razvijali odnos do sprejemanja odlo6itev v lokalni skupnosti.

Strinjamo se s girgo analizo polo2aja otrok in mladostnikov v lokatni skupnosti na podlagi
ustrezne metodojogjie in medresorskega sodelovania.
* - Elektronsko po§to z vpraganjem/pobudo. ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

katero vodite vseblno, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil-d
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER ODGOVOR
ORGANA MESTNE UPRAVE

VDraganie/DObUda (iz
Zap. it. seie MS
Datum seie MS
Zap. it. \Draiania/DObude
Svetnik-ca

olni slu2ba za delovanie IVIS
28. SEJA MS MORI
16.12.2021
POBUDA gT. 353
Miha RECEK

Vsebina vpra;anja/pobude:
Prosim. da mi podate poroeilo. ko bo zakljueeno vnoveevanje energetskih vaveerje\'. koliko je bilo vnoveenih in
s koliko sredstev od predvidenih je bilo porabljenih

Odgovor (izpolni or.
it. zadeve na organu.

!ovor#stolnern za
Organ. ki je priprm
odgovor

ian, ki pripravlja od
/

Po zakljueku iwedbe proraeunske naloge wenergetski vaveer« bo pripra\'ljeno poroeilo s katerim bo Mestni svet
MOM seznanjen.

+ - Elektronsko poRto z vpraBanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi. pod
katero vodite vsebino. na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega s'eta do 6.1.2022 v fizilni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Lilijana Zorko
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MESTNA UPRAVA
Slu2ba za delovanje mestnega sveta

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

S: http://www.maribor.si
Davena gtevilka: S112709590, Matiena gtevilka: 5883369
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Datum: 23. 12. 2021
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. sme 28. SEJA MS MOM
Datum seie MS 16.12.2021

0Zap. it. vpragania/pobude
Svetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:
Dajem svetnigko pobudo, da se preuei mo2nost giritve oz dozidave Og Maksa Durjave v Mariboru
zaradi naertovanih novih stanovanjskih enot v Dvorakovi ulici in na zemljigeu nekdanje t.i. MAKSove
luknje na Rugki cesti.

Odaovor (izpolni oraan ki pripravlja odgovor
;tevilka : 029-98/2021-41a

pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

a
odgovorams

Predtog bo proueila Komisije za ogled objektov in pripravo plana investicijskega vzdr2evanja in
obnovl za podro6je izobra2evanja in v primeru upravieenosti uvrstila predlagano

;a Durjave v plan evidentiranih potreb na podro6ju izobra2evanjagiritev

* - Elektronsko pogto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shrantte v zadevi, pod
katero vodite vsebino. na katero se nana£a vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizi6ni obliki.

Odgovo
Tatjana
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MESTNA UPRAVA
Slu2ba za delovanje mestnega sveta

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

S: http://www.maribor.si
Davena gtevilka: St12709590, Matiena §tevilka: 5883369

gtevilka: 0130-245/2021-21
Datum: 23. 12. 2021
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS 28. SEJA MS MOM
Datum seie MS 16.12.2021

IZap. it. vpragania/DObUde
Svetni k-ca L

Vsebina vpra§anja/pobude:
Spogtovani g. 2upan. C;ez leto dni se bo zaklju6il nag 4 letni mandat. Kljub mojim vsakokratnim
pripombam moram priznati, da se je v zadnji polovici vagega mandata le obrnilo malo na bolje
in ste prisluhnili delu nagih problemov ter s svojo ekipo dali zeleno luC za projekte in pri6eli z
deli. Nesporno pa je, da bo vsaj za DSO potrebno ge mnogo truda, da se bo zadeva
realizirala. Kajti krajani nikakor ne pristanejo na Vai podan predlog. A to je tema za kakgno
naslednjo sejo. Danes 2elim podati pobudo, da se nemudoma odpravi napaka, ki je bila
storjena pri obnovi Streligke ceste. Pri obnovi dela Streligke je bilo odlo6eno, da je od rondoja
na koncu Ljubljanske do rondoja pred staro Lipo omejitev 40 km, na kar voznike opominjajo
ustrezni prometni znaki. Problem pa nastane ko vozimo iz smeri Vzpenjaee proti mestu. Na
odseku od semaforjev ( pri 6rpalki MOL) do kro2i96a za Radvanjsko cesto o6itno ta omejitev
ne velja. Kajti za semaforiziranim kri2i96em ni ustreznega prometnega znaka. Zato dajem
pobudo, da se prometni znak nemudoma postavi in s tem vsaj malo pripomore k boljgi varnosti
peAcev, ki pre6kajo prehod za peAce pri trgovini TUg.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor
t . za a m01003-1/2019-251

pristoinem za odqovor* odqovora
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in
odqovor promet
Hvaano pobudo. Sporo6amo vam, da smo stanje vertikalne signalizacije na
Streli§ki cesti na odseku med Pohorsko ulico in Ljubljansko ulico preverili in prigli do
ugotovitev, da nekaj signalizacije manjka. Za to je najbr2 kriv vandalizem, saj so drogovi
postavljeni. Manjkajo60 vertikalno signalizacijo bomo postavili oz nadomestili v roku do
14.1.2022. Koncesionarju Nigrad d.o.o. smo navedeno postavitev oz. nadomestitev
signalizacije ie naro6ili z opozorilom, da preglednigka slu2ba bolje in predvsem bolj
dosledno opravlja svoje delo

Odgovor/ffpr;a-a
Denis K)CBE

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor
Suzana FRAS

VODJhLLRADA
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MESTNA UPRAVA
Slu2ba za delovanje mestnega sveta
MESTNA OBeINA MARIBOR

VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. St. seie MS 28. SEJA MS MOM

16.12.2021Datum seie MS
ZaD. it. VDragania/oobude gm6
Svetn ik-ca: Primo2 JUHART

Vsebina vpraSanja/pobude:
Matejo CEKI C) pozivam, da prevzame odgovornost in odstopi iz nadzornega sveta Holdinga in bz
nadzornega sveta dru2be Farmadent. Prosim za pisni odgovor,

Odaovor (izDOlni oraan. ki orioravlia odaovor
it. zadeve na organu, Datum priprave

029- 12/2022- 1pristoinem za odqovor* 03. 01. 2022odqovora
Organ, ki je pripravil

Urad za finance in proraeun, MO Mariborodaovor
V Nvete podjetij, ki so v neposredni ali
posredni lasti MOM je imenovanih vee zaposlenih na MOM. Zaposleni MOM (direktorji
MU, vodje uradov in drugi strokovni sodelavci) so se v NS imenovali tudi v preteklih
mandatih

V zvezi s tem bo pridobljeno uradno pravno mnenje

Mateja Ceki6 bom postopala v skladu s prejetim pravnim mnenjem
- - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizieni obliki.

Vodja UFP
Ija CEKIC
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

ie/pobuda (izDOlni slu2ba za delovanie MSVpra'
28. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 16.12.2021
o gm3Zap. it lraganja/pobude

Svetnik-ca mag. Stoian AUER
Vsebina vpraSanja/pobude: (povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
V zraku visi izguba oz. vra6ilo denarja v vi§ini 3,7 milijonov evrov za EU projekt URBAN SOIL 4
FOOD. Mom naj nemudoma najde nadomestno lokacijo.
Ja hvala za besedo. Vra6am se nazaj v leto 2018, v tistem mandatu ge 2upana Fi§travca, kjer smo
pridobili, saj za moje pojme ene bolj pomembnih projektov, evropskih sredstev, z imenom URBAN
SOIL 4 FOOD. Gre za osem partnerjev, ki so bili seveda v tem projektu zdru2eni. Vodilni partner je
bila Mom. Skupaj smo prejeli 3,7 mio evrov evropskih sredstev. Zdaj vloga Mestne obeine Maribor
je bila, da najde za ta poskus ravnanja z dolo6enimi komposti, zemljinami, meganimi, posebnimi
dodatki zemlji96e, vsi ostali partnerji pa morajo temu slediti. Danes ugotavljam, da so vsi partnerji
sledili temu, kar se je zastavilo v ciljih, razen Mom. Zdaj zakaj je Mom oz. pod2upan Medved izbrat
lokacijo Selnica ob Dravi, tega seveda ne verno, ampak tudi to razumem. Jaz sem veekrat rekel,
takrat ko je to seveda izbral, morda bo to zelo dobra regitev, ampak izkazalo se je, da ta regitev ni
bila dobra. Torej ljudje so tam protestirali. Za6ela se je tudi pobuda civilnih inciativ in vse skupaj se
je na nek na6in zaustavilo, kar seveda ne dajem kot slabo gospodu Medvedu, saj tega nih6e ni
mogel vedeti. Ampak ne glede na to, mi smo leta 2019 podpisati pogodbo z lastnikom zemlji96a.
lzkazalo se je, da ta poskus, tega ne bo uspel na tem zemlji96u, zato sem takrat predlagal, da
poigeemo novo lokacijo. Zdaj na 2alost se od takrat dalje pa vse do danes ni zgodilo ni6esar kar se
tide Mom, ki se je zavezala da bo poiskala lokacijo. Zdaj jaz te2ko razumem, da mi v dveh letih odkar
se je videlo, da v Selnici ob Dravi ne bomo mogli tega izvesti. Zdaj po mojih zadnjih podatkih je tam
gradbeno dovoljenje spet priglo, ne vern, dvoje prito2b, tako da se bo ge vsa stvargloboko zavtekla.
Opozarjam pa, zaradi tega ker se je meseca maja iztekel prvi rok za izpeljavo projekta iz strani Unije.
Potem smo vlo2ili vlogo, da bi se stvar podaljgala in so nam jo odobrili do meseca novembra. Zdaj
se je iztekel tudi ta rok. Torej grozi nam vra6anje sredstev v vigini 3,7 mio evrov in jaz sem osebno
vam gospod 2upan ie daI pobudo da se vklju6imo. Jaz sem z vsemi gtirimi pripravljen pri tem tudi
sodelovati, nagel sem eno lokacijo. Mi smo lani pozivali, da se gre na ogled te lokacije, rnorda je ie
kakgna lokacija, ee jo seveda skugamo najti. Kajti v nasprotnem bomo seveda morali vrniti ta dena.
Jaz ge enkrat apeliram, da se tega projekta resno lotimo in da neko ekipo formuliramo, jaz se javim
prostovoljno, da se tej ekipi pridru2im

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor
a41001-51m/ it. zadeve na organu,

pristoinem za odqovor* odaovora
Slu2ba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarnaOrgan, ki je pripravil

odaovor
Spogtovani mestni svetnik mag. Stojan Auer

Najprej naj potrdimo, da ste pravilno obve96eni, da se je projekt z imenom Urban soil 4 food –
US4F(urbana zemliina za hrano) uradno zakliu6il s 30.11.2021 in da sta zooer Dravnomo6no



gradbeno dovoljenje, za lokacijo postavitve pilotne naprave Selnica ob Dravi, s strani fizi6nih
oseb, vlo2eni to2bi na Upravno sodigee Republike Slovenije, kar prepreeuje prieetek gradnje
za postavitev pilotne naprave.

Naj povemo, da je sam projekt US4F ves das potekal skladno s predvidenimi zavezami po
prijavnici in rezultati so bili dose2eni, razen postavitve pilotne naprave. Mestna ob6ina Maribor
je kot eden izmed partnerjev projekta bila zado12ena zagotoviti ustrezno zemlji96e za postavite
pilotne naprave in za vzpostavitev mestnih vrtov, kar je tudi zagotovila. Za postavitev pilotne
naprave je bit v skladu s projektno prijavnico zado12en partner projekta, Javno podjetje Snaga,
d.o.o. in ne MO Maribor. Glede zemlji96 je projektno partnerstvo pridobilo elaborat 5 potencialnih
lokacij, primernih za postavitev pilotne naprave in zgolj eno zemljigee (zaradi zahtev, ki
opredeljujejo, kje lahko takgen tip naprave stoji) se je izkazalo kot primerno. To zemlji96e je v
zasebni lasti in ga je MOM za eas izvajanja projekta vzela v najem , seveda pa nih6e ni pri6akoval
tako negativnih odzivov tamkajgnjih prebivalcev in vseh spro2enih pravnih procesov zoper izdajo
gradbenega dovoljenja za postavitev pilotne naprave vse do upravnega spora.

Glede vagega pomisleka v zvezi z vradanjem sredstev menimo, da je va§e vpraganje in
zaskrbljenost upravi6ena, a bi 2eleli pojasniti, da je bila nadzornica sekretariat UIA - Urban
Innovative Action ves eas obve96ena o stanju projekta, problernatiki in je prav tako seznanjena
o poteku sporov oziroma o vlo2enih to2bah, zoper gradbeno dovoljenj, katere se vodijo na
Upravnem sodigeu Republike Slovenije, prav tako ji je bilo razlo2eno glede dolgotrajnosti sodnih
procesov. Na t.i. "on site" obisku se je tudi seznanila s problematiko ter si ogledala tako zemljigee
kot skladigeene komponente inovativne pilotne naprave. Prav tako je MO Maribor nadzornici UI A
zadevo predstavila in tudi izpostavila, da je nastala situacija izven obsega in mo2nosti odloeanja
in vpliva s strani partnerjev ter, da smo partnerji projekta storili vse kar je v nagi mod, da bi se
projekt izpeljal. Nadzornica je sicer izrazila zaskrbljenost in razodaranje, da projekt ni bil
dokon6an v roku, vendar naj izpostavimo, da do sedaj nismo zaznali indicev, ki bi nakazovali,
da bi UIA zahteval vraeilo sredstev, seveda pa te mo2nosti nikakor ne moremo z gotovostjo
izklju6iti

Glede novih lokacij naj povemo, da so bile predstavljene 3 nove lokacije, ker pa so vse izven
delovanja Javnega podjetja Snaga d.o.o., te niso sprejemljive. Javno podjetje Snaga d.o.o. je
nadzornici UIA na njeno zahtevo tudi podala izjavo, da bo v monitoring letu izvedla vse
nedose2ene dejavnosti iz projekta takoj ko bodo vzpostavljeni zadostni pogoji za to.

Prav tako pa je bilo dne 23.12.2021 na sestanku dogovorjeno, da se preverijo doloeeni parametri
vklju6no s t.i. 300 m oddaljenost od varovalnih stavb skladno z zakonodajo na lokaciji Ob
2eleznici ter PC Tezno in da se preveri prostorsko ureditveni pogoji za podro6je sortirnice, ter
preu6i mo2nost testne postavitve pilotne naprave in njenega preizkusa.

Vsled gornjemu menimo, da smc od zaeetka do zakljueka kakor tudi bomo ge v t.i. monitoring
letu projekta, izkazali resnost in naredili vse za najboljgo mo2no uresnieitev projekta.

* - Elektronsko po§to z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shrantte v zadevt, pod
katero vodtte vsebino, na katero se nana ga vpra§anje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 6.1.2022 v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Wteja Bit.enc –

6-–\, Podpis vodje orgaba, ki pripravUa odgovor:
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Priloga
/

%;B#


