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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OB6INE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
29. SEJA MS MOMZap. it. seTe MS
27. 1. 2022Datum seie MS
PZap. it. VIa
mGFJtl–RITlSvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:
VPRAgANJE gT. 344 - Igor JURISle
Regitev 2 leti trajajoee agonije na Einspielerjevi cesti v Mariboru
Omenjeno cesto je presekala H2 in takrat je bilo v soglasju z ob6ani dogovorjeno, da se
nadvoz zgradi vigje zaradi potreb tovarne Vesna. Celotno zemlji96e je bile nato prodano
trenutnemu lastniku, vklju6no s cesto, ki se navezuje na nadvoz nad H2. Lastnik je prehod
preko tega dela ceste prepre6il z zapornico in tako je dovozna cesta na razpolago zgolj
omenjenemu podjetju, saj ostali ne morejo preko zapornice. Prigli smo torej v situacijo. ko
MOM vzdr2uje na strogke ob6anov cesto, ki jo lahko uporablja zgolj podjetje, ki je lastnik ceste
na kateri je postavljena zapornica. Zato dajem pobudo, da ali MOM dose2e dogovor s
podjetjem Kompas o uporabi z zapornico zaprte ceste, ali pa MOM zapre dovozno cesto za
promet in s tem preneha z vzdr2evanjem in s tem povezanimi strogki. Zaradi razjasnitve
problema naj MOM pripravi vso kronologijo od za6etka (torej od izgradnje obvoznice) do
danes v povezavi s to cesto.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
23.2.2022Mo03-1 /2019-271't. zadeve na organu

pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in
odqovor orornet
Uraunalo, promet in prostor je s podjetjem Kompas ie veekrat vzpostavil
kontakt, da bi pri§li do re§itve navedenega problema. Treba je poudariti, da gre za
wte2kega« sogovornika in od svojih na6el ne odstopa. Ponovno bomo vzpostavili
kontakt z navedenim podjetjem s pozivom k urgentni regitvi problema. V primeru
neugodne re§itve za MOM bomo navedeni del ceste zaprli s prometno signalizacijo ( kar
smo pred easom ie storili in kasneje morali umakniti ) in seveda tudi fizi6no zaprli del
navedene ceste
Kronologijo bomo pripravili do naslednje seje MS saj je potrebno prelistati in iz arhivov
pridobiti vso dokumentaciio
Odgovor pl il-a
Denis KOCBEK

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Suzana FRAS
Vodja Urada za komunalo, promet in prostor
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

polni slu2ba za delovanie MSVpraganie/pobuda
29. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 27. 1. 2022
WMMc mm@Zap. it.

JOZEF SKOFSvetnik-ca

Vsebina vpra§anja/pobude :

Ker je problem na avtobusnem postajali96u pri UKC Maribor nere§en in ni videti, da bi se razregil,
spragujem, ali je, glede na omenjene problematike, priglo do kakgnega dogovora. Vpraganje sem ie
postavil na seji mestnega sveta

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odgovor
it. meve na organu:Tolo03-1/2ai2M
'ristoinem za odgovor*

Organ, ki je pripravil
odqovor
Dne 27.1.2022, je potekal s predstavniki UKC in gara2ne hi6e BestinParking sestanek na temo
Ureditve prometa v okolici UKC.

Datum priprave
pdgovora:

16.2.2022

UKPP

Dogovorjeno je bilo:
MOM bo do konec februarja 2022 pripravila in na vodstvo UKC, naslovila predlog
spremembe prometnega re2ima na obravnavanem obmo6ju, tako da se spremeni na6in
vstopa in izstopa v gara20 in sicer tako da je na Ljubljansko poslej izstop, iz Masarykove
pa je vstopna to6ka v obe gara2i. Na ta naein se razbremeni dostopna cesta v UKC in
gara2no higo
Nadalje se predlaga, da UKC nujno dogovori potrebne aktivnosti z Ministrstvom za
gradnjo dostopa do Urgentnega centra za nujne paciente, iz strani Masarykove ulice, s
6emer bo te2ava povsem odpravljena.

* - Elektronsko po§to z vpra£anjern/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 srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Aleg KLINC ')

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

polni slu2ba za delovanie MSVpra§anie/pobuda
29. SEJA MS MOMZap. it. seie MS
27. 1. 2022e

oZaD. it. vora§an
MAG. ZVONE ZINRAJHSvetnik-ca

Vsebina vpraSanja/pobude:

Spogtovani gospod 2upan, svetnice in svetniki.
Oltmpijski Festival evropske mladine Maribor ’23, je gportno organizacijski izziv, kot ga v Sloveniji
ge ni bilo. Mariboru je pripadla east in hkrati tudi zajeten finaneno organizacijski zalogaj, saj bo ob
pripravi ustrezne infrastrukture treba namestiti tudi preko 3.600 mladih iportnic in gportnikov. Ko
smo se o tem seznanjali v na§em MS, smo nekateri opozarjali, da ta dogodek ne bo kar nekaj in,
da nas ne bo nie stalo. Vedeli smo za stanje §portne infrastrukture v Mariboru in situacijo poznamo
tudi danes. Marsikaj je bilo do sedaj postorjenega, marsikak finaneni vlo2ek nas ie eaka.
Predvsem naj izpostavim ogrevalno infrastrukturo v sklopu atletskega stadiona na Poljanah. Kot
ugotavljamo, pa se do tega projekta obnagajo ma6ehovsko ravno tisti, pod katero podro6je ta
dejavnost spada, se pravi Ministrstvo za izobra2evanje, znanost in gport. ee je info prava, za nag
in hkrati vsedr2avni dogodek nismo dobili niti centa.
Spragujem Vas, g. 2upan, kaj je bilo v zvezi tega projekta v Mariboru narejenega in kje vidite
reiitve, da projekt dejansko tudi uspe. Nihde si namre6 ne 2eli fiaska projekta >Univerzijada<.

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

Organ, ki je pripraa
odgovor:

Datum priprave 1 24.2.2022
odgovora:

Kabinet iupana

zahvaljujemo se vam za vpra§anje, ki ste ga zastavili na seji Mestnega sveta, dne 27.1.2022.

Razumemo vago zaskrbljenost, zato vam podajamo naslednja pojasnila:

Za izvedbo atletskega tekmovanja v sklopu OFEM 2023, je zaradi standardov, ki jih predpisujejo
Evropski olimpijski komiteji potrebna ogrevalna steza s pripadajoeo infrastrukturo (sanitarije,
slaeilnice, sobe za sodnike). Brez te tekmovanja v atletiki ne moremo izvesti, saj gtevilenost
tekmovalcev na tako velikih tekmovanjih zahteva dodatno povr gino za trening in ogrevanje
pred samo tekmo.
Brez atletskega tekmovanja projekta OFEM ne moremo gostiti oz. izvesti, saj ta disciplina velja
za wkraljico« !porta, kar pomeni, da moramo kot dobri gostitelji poskrbeti za primerno
infrastruktu ro.



Na Poljanah bi si 2eleli postaviti/zgraditi tudi ogrevano atletsko dvorano, katero nujno
potrebujejo mariborski atletski klubi in drugtva, ki se trenutno na treninge vozijo tudi v Nova
mesto (tam so atletsko dvorano dobili pred kratkim). lzgradnja takine dvorane ima girgi pomen,
saj ne bo namenjena samo atletiki, za kondicijske treninge jo bodo lahko uporabljali vsi gportni
klubi, prav tako jo bodo za rekreacijske namene lahko uporabljali vsi Mariboreani in
Mariboreanke. Nenazadnje bomo dvorano lahko trZili za raznovrstne priprave mednarodnih
reprezentanc in :portnih klubov
Posnetek trenutnega stanja glede projekta izgradnje atletske steze je sledee:

> MOM je na tem obmoeju ie odkupila 2 zernljii6i od Slovenskih Zeleznic

r pripravljeno imamo projektno dokumentacijo

> opravili srno sestanke zministrom za obrambo, ministrom za notranje zadeve in
posameznimi sektorji na MIZ§, ki so aktivno pristopili k sodelovanju pri projektu

> prav tako smo se sreeali s sekretarjem v kabinetu predsednika vlade, kjer so nas
seznanili, da bi se naj pripravljal novi Zakon o financiranju gportne infrastrukture, ki bi
naj zaeel veljati 1.1.2023 za obdobje 5 let. Verjamemo, da nam bo sprejet zakon

omogoeil podlago in finanena sredstva za izvedbo infrastrukturnih projektov in
organizacijo dogodka

> trenutno ge eakamo na termin sestanka pri ministrici dr. Simoni Kustec.

Olimpijski festival evropske mladine 2023 bo najveeji vet pano2ni dogodek v zgodovini
prirejanja slovenskih gportnih prireditev. lzvedba tako velikega projekta bo zahtevala vzajemno
vpletenost, sodelovanje in usklajevanje vee dele2nikov lokalne skupnosti, seveda pa si 2elimo
tudi pomo6i in sodelovanja institucij na dr2avni ravni.

Upamo, da bomo kmalu nagli skupni jezik z vsemi pristojnimi dr2avnimi organi, saj gre pri
OFEM-u za nacionalni in ne samo lokalni projekt. Dr2ava gostiteljica je Slovenija, Maribor pa
ponosno mesto – gostitelj.

' - 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 pripravil-a:
Nataga RITONIJA
Kabinet 2upana

Podpis
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

VDraganie/nobuda (izDOlni slu2ba za delovanie MS
29. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 27. 1. 2022
a mJgm

MIHA RECEKSvetnik-ca

Vsebina vpragarlja/pobude:

Zakaj gport Maribor d.o.o. potrebuje ge enega direktorja, saj trenutni, Tadej Me2nar, uspegno
dokoneuje zapleteno sanacijo gportnih objektov Maribor, v kateri je uspegno izvedel sistemizacijo
delovnih mest, ob6utno zmanjgal strogke dela ter je direktor, ki prvi posluje z dru2bo gport Maribor
d.o.o. pozitivno. Njegovo delo ste tudi sami, 2upan, ve6krat pohvalili, zakaj je torej potreben razpis,
za ie enega direktorja? Zakaj potrebujemo te dodatne strogke?

polni organOdqovor
It. zadeve na organu,

pristoinem za odaovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

ki pripravlja odgovor
Datum priprave
odaovora

Slu2ba za delovanje mestnega sveta
(povzetek po neavtoriziranem magnetogramu)

30.3.2022

Odqovor 2upana, Aleksandra ;A. DOdan na se
Najprej kar se gporta d.o.o. tide, smo se zavezali, da ko bo priglo do zdru2itve javnega in
zasebnega dela, ki je na Marpromu d.o.o., imeli nov subjekt s 6isto drugaenimi dodatnimi izzivi
in da bomo naredtli razpis za direktorja, na katerega se seveda lahko prijavi dosedanji uspegni
direktor, gospod Me2nar. Debate ni, jaz sem vam odgovoril, da smo to obljubili, da bomo to
naredili aavni razpis). Tu se nijavni zavod preimenoval v d.o.o., ampak imamo tu eno bistveno
veeje podjetje in gremo po tej poti naprej

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

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS 29. SEJA MS MOM
Datum seie MS 27. 1. 2022

NZap. it. vpragania/o
Svetn ik-ca MAG. BERNARD MEMON

Vsebina vpra6anja/pobude:

Poeitnice so za starge otrok prve triade Og, ki za svoje otroke npr. nimajo urejenega varstva pri
dedkih in babicah stresne. Stargi igeejo mo2nosti, kje bodo njihovi otroci pre2iveli dneve, ko bodo
oni v slu2bi. Kdo bo pazil na tiste najmlajge iz prve triade? Nekateri ial nimajo mo2nosti varstva pri
babici in dedku, zato i96ejo re§itve. Pri posameznih izvajalcih so kapacitete zapolnjene ali pa cene
storitve letijo v nebo.
Spragujem, ali ima MOM v na6rtu kompleksno urediti navedeno problematiko in povi§ati dele2
financiranja in kapacitet storitev, kjer bi se zagotovilo dovolj kapacitet za po6itnigko varstvo in
izboljganje kakovostnega prostega Casa otrok in mladostnikov? Preventivni, prostoCasni in $poNni
programi lahko med drugim potekajo (prek financiranja) v nevladnih organizacijah.
Menim, da mora MOM k regevanju navedene problematike bolj proaktivno pristopiti (vsaj z
zagotovitvijo dovolj velikega Stevila izvajalcev varstva otrok), saj so v marsikaterem primeru stargi
pripravljeni sami plaeevati polno ceno varstva svojih otrok, vklju6enih v prvo triado Og, vendar
kapacitet in usposobljenega osebja ni na voljo.
Torej, zagotovitev kapacitet je nujna prioriteta MOM, morebitno subvencioniranje MOM (za
razbremenitev finanCnih izdatkov stargev, ki si polnega plaeila ne morejo privo96iti) pa za2elena
nadgradnja naveden storitve.

Odgovor (izpolni organ
t. zadeve na organu,

pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

ki pripravlia odqovor
029-38/2bn2 a

odgovora
UVIZSR

Za mnoge starge, ki so zaposleni in nimajo mo2nosti zagotoviti varstva za svoje otroke, poletne
po6itnice predstavljajo veliko skrb. Na Mestni ob6ini Maribor zagotavljamo kapacitete za
po6itnigko varstvo otrok v okviru zavodov, ki imajo kapacitete v upravljanju. Na vee Og
zagotavljajo v posameznih termtnih v poletnih po6itnicah razli6ne dejavnosti, ki so brezpla6ne
Problem, s katerirn se sre6ujejo je predvsem zagotovitev ustreznega strokovnega kadra za
varstvo oz. za izvajanje dejavnosti

Ker se zavedamo pere6e problematike varstva otrok med po6itnicami, smo na Mestni ob6ini
Maribor v sodelovanju z Zvezo priiateliev mladine Maribor pred tremi leti PristoDili k oblikovan



poeitnigkega varstva otrok. S cenovno dostopnim po6itnigkim varstvom smo otrokom omogoeili,
da so prosti eas pre2ivljali dejavno in kakovostno, v dru2bi z vrstniki ob zagotovljeni matici in
toplim obrokom.

Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor so v sodelovanju z Mestno ob6ino Maribor med poletnimi
po6itnicami 2021 ie tretje leto izvedli program »POCITNlgKO VARSTVO« za otroke od
kon6anega 1. do kon6anega 5. razreda, katerih stargi oz. skrbniki so zaposleni. Poeitnigko
varstvo je subvencionirano in je dopla6ilo stargev zajemalo le manjgi dele2, ki ni bil pokrit s
sredstvi Mestne obeine Maribor (stro5ki prehrane). Da bi omogoeili kar najveejemu krogu otrok
vklju6itev v varstvo, so lahko stargi oz. skrbniki prijavili otroke v najvee dva tedenska termina, v
primeru prostih mest pa tudi veE. Otroci iz Mestne ob6ine Maribor so imeli prednost pri vpisu, v
primeru prostih mest v poeitni§kem varstvu pa so se lahko vkljueili tudi otroci iz drugih obein (v
tem primeru je cena tedenskega varstva vigja).

V letu 2021 so skupaj izpeljali 18 5-dnevnih terminov poeitnigkega varstva, in sicer 9 terminov
tedenskega po6itnigkega varstva in 9 terminov tedenskega po6itnigkega varstva s sredinim
izletom. Program je potekal vsak delovni dan, od 28. 6. 2021 do 27. 8. 2021, med 7.30 in 16.30.
Skupaj je bilo v program po6itnigkega varstva vkljueenih 387 otrok. Dopla6ilo za starge za
po6itnigko varstvo je bilo 35,00 EUR, za poeitnigko varstvo s sredinim izletom pa 50,00 EUR (za
otroke iz drugih oban za varstvo 55,00 EUR, za varstvo s sredinim izletom pa 70,00 EUR). Vsak
teden je bilo vkljueenih najve6 45 otrok, po 20 do 22 otrok v vsaki skupini. Vsako skupino sta
vodili dve izvajalki.

Po6itnigko varstvo je vkljueenim otrokom nudilo raznolike dejavnosti, ueenje na sprogeen in
zabaven na6in in odmik od pretirane rabe digitalnih orodij. Pri ZPMI Maribor so razvijali njihovo
domigljijo in ustvarjalnost, ro6ne spretnosti, spodbujali k zdravemu na6inu 2ivljenja in okolju
prijaznemu ravnanju ter razvijali njihove sposobnosti za delovanje v skupini, spogtovanje
druga6nosti, medgeneracijsko sodelovanje in' vztrajnost pri doseganju individualnih ciljev.

V 6asu ostalih poettnic aesenske, novoletne, zimske, prvomajske) na ZPM Maribor prav tako v
dopoldanskem 6asu potekajo gtevilne dejavnosti in delavnice za otroke in mladostnike v Domu
ustvarjalnosti mladih.

Mestna obeina Maribor je v prora6unu za leto 2022 namenila 150.700 EUR za prosto6asne in
dodatne aktivnosti otrok in mladostnikov

br ,Mo mete 2§lu2be za delogbnjd megtnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana ga vpraganje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Wp •ebu}e
Podpbruk TATJANA REBERNIK
c:bs p„,IpO- 15.O? 2022 ro 53
tIdal•t•& SK3EN{AG2
\Mjev•n do 13.01202S CB 14
tO 48F8nMmmo0572470cB
St. [hkurrwrfa 02+38/20223

Priloga: Wp br•da
Podpbak BRIGITAGAIZERPu8'£RSEr
eu p',dpbB 15.02.2022 12 rr
lzdaj•teb SIGEN4A C2
Ve+av•n do 28.tn20z2 11 34
ID 7E124
Bt. a,k„r,nnta a2b3ana224
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda ,polni slu2ba za de}ovanie MS
29. SEJA MS MOMZap. it. sbie MS
27. 1. 2022Datum seie MS

Zap. gt. vpragani ) m
Svetnik-ca D inN

Vsebina vpraSanja/pobude:

Dele2 2ensk, zaposlenih v mariborskih javnih podjetjih in javnih zavodih
V Listt kolesarjev in pegcev nas zanima, kak§en je dele2 2ensk med zaposlenimi v javnih podjetjih,
ki so v lasti ali solastnigtvu Mestne ob6ine Maribor in kakgen je dele2 2ensk na vodilnih polo2ajih v
teh javnih podjetjih.
Enako, dele2 2ensk med vsemi zaposlenimi in dele2 2ensk na vodilnih polo2ajih, nas zanima tudi za
vse javne zavode, ki jih je ustanovila Mestna obeina Maribor,

Odgovor (izpolni organ
t. zadeve na organu,

pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripraa
odgovor:

ki pripravlja odgovor
Datum priprave
odaovora

Slu2ba za delovanje mestnega sm
4.3.2022

V prilogi vam pogiljamo zbrane podatke o §tevilu zaposlenih 2ensk in 2ensk na vodilnem
polo2aju v

uradih, slu2bah MOM
v javnih podjetjih, gospodarskih podjetjih v lasti oz. solastnigtvu MOM
v javnih zavodih in ustanovah, katerih ustanoviteljica je MOM

* - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shrantte v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpra§anje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.

'ripravlja odgovor:

Priloga:
- Tabela z navedenimi podatki
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MESTNA OBeINA MAR\BOR
MESTNA UPRAVA

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Utica heroja Staneta 1, Sl-20CX) Maribor
T: +386.2.2201 acl), E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Dav6na §tevtlka: S1127095g), Matiena gtevilka: 5883369

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

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
29. SEJA MS MOMp. it. seie MS

Datum seie MS 27. 1. 2022
a

TJASA GOJKOVISvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude :

Ali obstaja kakgna evidenca kogev za odpadke na javnih povrginah? Je mo2no dobiti vpogled v to
evidenco in v naein, kako naga lokalna skupnost detektira problematiena obmo6ja in popolnjuje
manko? Med drugim smo namree opazili, da v okolici nekaterih novih otrogkih igral ni name§eenih
kogev? Kako napredujemo s projektom uvajanja potopnih smetnjakov?

Odqovor (izpolni orqa
it. aeve na organu:
pristojnem za odgovor*:

r, ki pripravlia odaovor
01 o03-1/201 9-2F6

illiNillllIHllllIHHmllllllllllIFllllllIHll liIItIlIFilIHIlIHIlIIlIIF 111111
Datum priprave
odgovora:

9.2.2022

Organ, ki je pripravil
odqovor
SpoStovani !

Urad za komunalo, promet in prostor

Kogl ZA ODPADKE
Evidenco urbane opreme med katero spadajo tudi kogi vodi pr}stojen koncesionar za
vzdr2evanje javne higiene – podjetje Snaga d.o.o. .
Evidenco vodijo digitalno in se sproti a2urira glede na spremembe na terenu.
Mestna obeina dolo6a lokacije za postavitev dodatne urbane opreme v odvisnosti od potreb,
pobud ob6anov ter kriti6nih 2ari96a, ki se pojavljajo iz razli6nih razlogov, kot so npr. novogradnje,
vnos novih vsebin v neko okolje ipd. .

Kar zadeva namestitev kogev, na Mestni obeini Maribor zagovarjamo vizijo Moji odpadki Moja
skrb, kar pomeni, da bi moral vsak zase poskrbeti za svoje odpadke in temu ustrezno ne bi
name§6ali dodatnih kogev. V kogih se pogosto lahko pojavijo tudi nevarni odpadki, kar lahko
predstavlja ravno v obmoeju novih ali obnovljenih igral ogro2enost otrok. V sklopu akcije Moji
odpadki Moja skrb bomo ve6ji poudarek dali na osve§6enosti ljudi, da torej svoje smeti odnesejo
s sabo, kar bi dolgoroi;no pomenilo manj kogev za smeti in tudi manj smeti na vidnih mestih.

PODZEMNE ZBIRALNICE (potopni smetnjaki)
Skladno z obnovo ulic in trgov se izvajajo tudi predvidene podzemne zbiralnice.
MOM je na osnovi strategke usmeritve ume96anja podzemnih zbiralntc po predlogu Javnega
podjetja Snaga d.o.o. potrdila 18 lokacij podzemnih zbiralnic v starem mestnem jedru.
lzvedene so 2e 3 podzemne zbiralnice na naslednjih lokacijah

1 Glavni trg 7
11 Fran6igkanska cerkev
12 Utica slovenske osamosvoiitve - Ob iarku



V izvajanju sta 2 lokaciji
2 Vojagnigki trg
3 Strossmayerjeva ulica Korogka cesta 26

Na vsaki izm ed lokacij je predvideno Best (6) podzemnih enot in sicer, dve (2) enoti za MKO
(megane komunalne odpadke ter ena (1) enota za vsako izmed naslednjih frakcij BIO, OE
(odpadnaembala2a), PAPIR in STEKLO. Pri podzemnih zbiralnikih za MKO, OE in PAPIFR je
predvidena prostornina 5m3, za BIO in steklo pa 3m3
Najpomembnejga dejavnika pri izbiri lokacij podzemnih zbiralnikov sta bila kapaciteta odpadkov
in do12ina poti, ki jo mora uporabnik prehoditi, da lahko odlo2i odpadke. Mejna do12ina poti je
180m. Poleg urbanistienega in arhitekturnega vidika mesta je bilo potrebno nujno upogtevati ge
dostopnost s komunalnim vozilom, nosilnost vozila, funkcionalnosti pri praznjenju kot tud
uporabnigki vidik (bli2ina in dostopnost lokacije

- - 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 srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravila:
Bogtjan Dolenc
Majda Toplak

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor

Priloga:
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MESTNA OBeINA MARIBOR
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
Dav6na gtevilka: Sl12709590, Mati6na gtevilka: 5883369

gtevilka: 0130-1/2022-41
Datum: 4. 02. 2022
IIIIIIIIFIlIIIIIIHIlIIIIIlIIEIIIIIIIIIlIIEIlltIlIIItI11111111111

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

VDraianie/l bbuda (iz
Za1). it. seie MS

ie MSDatum
it. VDragania/l 'udc

Svetnik-ca

'olni slu2ba za delovanie MS
s i
27. 1. 2022
VPRAgANJE 353
JOSIP ROTAR

Vsebina vpraianja/pobude:

V Listi kolesa(tev in peicev nas zanima. s kakgnimi mehanizmi naia lokalna skupnost pomaga brezdomccm in
kakino je stanje s kapacitetami Zavetigea za brezdomce? Ob tem bi bilo koristno. da bi problematiko
brezdomcev v Mariboru predstavili na katcri izmed naslednjih sei mestnega sveta

Odgovor (izDOlni ori
t. zam na organu.
ristojncm za odgovor#

OrganTe pripravil
odgovor:

In, ki pripravlja odgovor
4102-543/2021 in 4102-511/2021 Datum priprave

odgovora
UVIZSVRD

Mestna obiina Maribor je v lctu 2021 in 2022 (kakor v preteklih letih) v skladu s sklepom o sofinanciran.iu
dopolnilnih programo\- na podroeju socialnega varstva v MOM sofinancirala izvajanje dveh zavetiie za
brezdomce v Mariboru.izvajalcev Centra za socialno delo Maribor in Nadikofijske karitas Maribor,
Kot odgo\'or na vpraXan.je it. 353 prilagam obe poroeili za leto 2021

+ - Elektronsko poRto z vpraganjem/pobudo. ki jo prqjmete iz Slu2be za delovarLje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino. na katero sc nanaFia vpraianje/pobuda.

Odgovor vrnite Sluibi za delovanjc mestnega s'eta do srede, 16. 2. 2022, v fizilni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Lilijana ZorkoI r. \n

ct I’ I /
*

B+++In

Priloga:
Poroeilo CSD Maribor
Poroeilo Nadgkofijske karitas Maribor

%11Ba



Karitas
Nadgkofijska karitas Maribor

POROeILO o DELU

V

NADSKOFIJSKE KARITAS MARIBOR

ZA LETO 2021 (januar - december)

St. 4102-543/2021-5
Pogodbene obveznosti:

Programi :

Sofinancirani socialno varstveni programi Nad§kofijske karitas Maribor:
• Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NgKM
• Zaveti iee za brezdomne – sv. Martin

• Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico –
Maribor

• Ljudska kuhinja – Betlehem
• Projekt 'Donirana hrana'



SPLOSNO

Nadlkofijska karitas Maribor vse od ustanovitve 12,10.1990 uresnieuje karitativno,
dobrodelno, humanitarno, socialnovarstveno ter zdravstveno poslanstvo. V vseh letih
delovanja je tako poleg osnovnega karitativnega in humanitarnega dela (letno pomaga preko
30.000 ljudem v stiski, koordinira in vodi karitativno in humanitarno delo mreie 1.343
prostovoljcev v 92 2upnijskih karitas) glede na vse veeje potrebe 'malega eloveka' razvila
socialno varstvene programe, ki so sistemski odgovor na zaznane stiske in teZave socialno
najbolj ogro2enih v Mestni obeini Maribor.

Vse ve6je te2ave socialno najbolj ogro2enih so narekovale dela in aktivnosti, kjer je pravilen,
hiter in predvsem strokoven pristop ge kako potreben ter neobhoden. Danes Nadgkofijska
karitas Maribor (N5KM) izvaja naslednje socialno varstvene programe: Sprejemno
informacijska in svetovalna pisarna, Sprejemaliiee za brezdomce, Ambulanta za osebe brez
obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor, Ljudska kuhinja
Betlehem, Terapevtsko pripravljalni center Maribor, Materinski dom Mozirje in 2alec,
Zavetigee za brezdomce – odprti tip, No6ni mobilni servis, Brezdomska knji2nica, Pomoe
Romom, Terapevtsko vodeni tedni letovanj socialno ogroZenih otrok, dru2in in
starostnikov,... Od oktobra 2016 vodi in izvaja projekt 'Donirana hrana’, v sodelovanju z Lions
klub Maribor –Zarja.

Delo v navedenih humanitarnih in socialnovarstvenih programih N5KM vodijo strokovni
delavci s podroeja socialnega varstva, katerim pomagajo strokovni sodelavci ter laieni delavci
in prostovoljci, ki so bistveni del izvajanja poslanstva Karitas. Za N5KM je pomembna
nenehna skrb za usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev na temelju Etienih
naeelih Karitas in Kodeksu etienih naeel v socialnem varstvu in permanentnem spremljanju,
prenosu znanj in implementacije socialnovarstvene doktrine v programe pomoei N5KM.

Socialno varstveni programi N5KM so sofinancirani s strani Ministrstva za delo, dru2ino,
socialne zadeve in enake moinosti, FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji), Ministrstva za zdravje, Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje. Socialnovarstveni in humanitarni programi Nadgkofijske karitas
Maribor so bili prvie ume96eni med direktne postavke prora6una Mestne obeine Maribor v
letu 2012 predhodno so bili sofinancirani preko razpisov programov socialno-humanitarnih
drugtev in organizacij v MOM.

Nadgkofijska karitas Maribor ima status humanitarne organizacije po ZHO od 7.1.2015.

SPREJEMNO INFORMACIJSKA IN SVETOVALNA PISARNA N§KM

Program sprejemno informacijske in svetovalne pisarne deluje vse od leta 1990. Gre za
temeljno izvrievanje poslanstva – dostojanstven sprejem, verodostojne informacije,
napotitev in individualno svetovanje v kontekstu reievanja stisk z iskanjem odgovorov na
2ivljenjska vpralanja s pedagogkimi elementi ueenja medsebojnega komuniciranja.
Individualni pogovor strokovnega delavca iz socialnega varstva s prosilci, ki prosijo za
materialno pomoe po korakih prehaja v spremljano strokovno svetovalno pomoe s poudarki
na temeljnih iivljenjskih vpraganjih, osnovnimi vegeinami komuniciranja, ubeseditve teZave
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ali stiske, sooeenjem z neznosnimi razmerami v druiini, soo6enjem z obupom in
razoearanjem nad iivljenjem, sprejemom pomembnih 2ivljenjskih okoligein, ... Spremljanje
posameznika v individualnem procesu je prostovoljno in fokusirano na pozorno in
potrpe21jivo poslulanje, brezpogojno in resno sprejemanje in razumevanje svetovaneevega
do2ivljanja, 2elja, eustev in potreb, tako da se ustvari sprogeen, odkrit in zaupen pogovor,
opora pri zmanjlevanju strahu, ki ga svetovanec do2ivlja, pomoe, da posameznik ali druiina
resneje dojame svoje 2ivljenjsko okolje in prepoznava nove in bolj ustvarjalne re:itve
vsakdanjih okoli:din, omogoeanje, da sobesednik la2je prepozna in re:uje svoje probleme,
stiske in konflikte, da sobesednik sprejme svoje meje in more z njimi 2iveti, usmerjanje k
zauparlju vase in osarnosvajarlju.
Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna pomeni prvo vstopno mesto v celostno
obravnavo eloveka, ki se zaradi tak:ne in drugaene okolilCine znajde na robu druibe. Glede
na zaznane potrebe uporabnika in nujno ter neobhodno takojgnjo pornoe ga strokovni
delavec nemudoma vkljuei v socialno varstvene programe NgKM, ki vklju6ujejo higiensko,
nastanitveno, zdravstveno, prehrambno, vzgojno in informativno podporo ali vkljueitev v
druge spremljevalne ukrepe N5KM s ciljem posameznikovega opolnomoeenja in
resocializacije oz. oblikovanja in vzdrievanja socialne mre2e in vkljueenosti v druibo ter
zagovorni§tva.
Dnevno se v okviru navedenega programa obravnava okoli 50-60 oseb v stiski. V letu 2021
smo tako v navedenem programu realizirali kar 2.136 pomoei s katero smo pomagali 4.598
osebam. Vsaj enkrat je pomoe v navedenem programu prejelo 1.941 (83% oseb, ki smo jim
lani pomagali v celern letu) ljudi v stiski.

V letu 2021 smo v sprejemno-informacijski pisarni razdelili 3.065 paketov hrane in 741
paketov oblaeil, prejeli in reiili smo 504 progenj za plaeilo poloinic in 93 progenj za pohiitvo
ter sprejeli 6.436 klicev ljudi v stiski in 257 klicev na de:urni telefon.

Program Svetovalno delo izvajamo ie od leta 1990. V letu 2021 je na individualni pogovor
(tudi po telefonu) pri ilo 850 unikatnih uporabnikov (dru2in ali posameznikov – doseZeno
1.941 oseb), od tega jih je 450 potrebovalo veekratno svetovanje. Skupno se je realiziralo
1.578 informativno svetovalnih pogovorov oziroma obravnav. V 270 primerih se je
uporabnike v iskanju ustreznih relitev za njihovo stisko napotilo na druge pristojne ustanove.

ZAVETISeE ZA BREZDOMNE – sv. MARTIN ZA BREZDOMCE

Celostni ter enovit program Zaveti5ea za brezdomne - Sv. Martin, ki v sebi nosi dve
strukturirani programski aktivnosti oz. (pod)programa in sicer Sprejemaligea za brezdomne
ter Zavetigea za brezdomne - nastanitveni del (zaprti tip), je nastal kot refleksija
detektiranega socialnega stanja doloeene specifiene populacije ljudi znotraj nagega druibeno
geografskega okolja, konkretno brezdomnih in njihovega miljeja, baziranega tako na
opravljenem delu, posledi6nih dvajset letnih izkuinjah in izhajajoeih rezultatih ter ne
nazadnje tudi in predvsem na osnovi potreb in 2elja ciljne populacije.
Glavni namen je strokovna ter strukturirana ciljno naravnana pomoe brezdomnemu, ki se
udejanja skozi gtevilne podredne aktivnosti, ki so pluralne narave ter seveda nadgrajene z
ustrezno motivacijsko podporo zaposlenih in prostovoljcev, seveda pa ob tem ne gre
zanemariti konstanten tako aktiven prisluh potreb na eni strani in tudi 2elja uporabnikov na
drugi strani.
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Osnovni cilji programa so:
• socialna podpora
• resocializacija (skladno z ieljami in voljo uporabnikov)
• nastanitev (permanentno)

V letu 2021 smo pomoe nudili 66 unikatnim uporabnikom in realizirali 6.239 noeitev. V
sklopu pomoei zunanjim uporabnikom je bilo realiziranih 1.697 storitev.

Sofinancerji programa v letu 2021:
Mestna obeina Maribor
Ministrstvo za delo, dru2ino, socialne zadeve in enake mo2nosti
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

AMBULANTA
ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJ A S POSVETOVALNICO

V letu 2021 smo v Nad§kofijski karitas Maribor v okviru programa Ambulanta za osebe brez
osnovnega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico, Maribor (v nadaljevanju
Ambulanta), v 2elji pomagati vsem ljudem, ki iz kakrgnihkoli razlogov ne izpolnjujejo pogojev
za vkljueitev v sistem osnovnega zdravstvenega zavarovanja, kontinuirano nadaljevali s
temeljnim poslanstvom nage ambulante.
Ambulanta je po nastanku gesta tovrstna v Evropi in ji v evropskem merilu priznavajo, da je
primer dobre prakse, ie prav posebej zaradi tega, ker sma kot prvi in edino v Evropi odprli
tudi zobozdravstveno ordinacijo ter tudi zaradi nagega laboratorija. Ambulanta je tehnieno
dobro opremljena.

Med pacienti so bili v letu 2021 naslednji koristniki pomoei: brezdomci, apatridi, izbrisani,
Romi, osebe brez stalnega prebivali iCa, prezadolZeni in obuboiani podjetniki.

V letu 2021 smo zabele2ili 213 obravnav pri splo§nem zdravniku oziroma specialistu in
obravnav pri zobozdravniku. Medicinska sestra je opravila 2.672 telefonskih - informacijsko
svetovalnih ali komunikacij v sklopu iskanja reiitev za uporabnika (predvsem z ustanovami),
ter 969 preko e-po ite. Ambulanto je obiskalo 75 unikatnih uporabnikov. Darovalci so podarili
16.630 kg zdravil, ki so bila ustrezno vodena.

V okviru laboratorijskega dela je bilo opravljenih 26 laboratorijskih preiskav.

V sklopu socialnovarstvenega dela programa smo nudili – tugiranje, pranje lasigea in prav
toliko pranja brisae in osebnega perila, ki ga uporabniki lahko prevzamejo v roku enega
tedna ali po dogovoru tudi kasneje. Uporabniki, ki nimajo lastnega osebnega perila, se lahko
preobleeejo v sve2a oblaeila, ki so na razpolago.

Simptomatika pacientov v letu 2021 je vezana na naslednje:
• kronienaobolenja srca in oiilja
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•

•

•

•

•

•

•

•

te2ave s poviganim krvnim pritiskom
psihiene te2ave
sladkorna bolezen

akutna respiratorna obolenja
KOPB - kroniena obstruktivna bolezen pljue
kroniene boleeine zaradi degenerativnih obolenj lokomotornega aparata
alergije
okvare jeter – ciroza jeter.

Sofinancerji programa v letu 2021:
Mestna obeina Maribor
Ministrstvo za zdravje
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

UUDSKA KUHINJA – BETLEHEM

V mesecu maju leta 2010 smo odprli ljudsko kuhinjo, ki smo jo simbolieno poimenovali
wBetlehem« – higa kruha. Prostori ljudske kuhinje se nahajajo na Strossmayerjevi 15. Gre za
razdelilno kuhinjo, s katero nudimo primarno brezdomcem ter sekundarno ostalim
marginaliziranim skupinam naiega mesta topli obrok. Ljudska kuhinja je namenjena
brezdomcem, osebam po prestajanju zaporne kazni, tujcem, migrantom, tudi Romom. Vse
vee je tudi samskih in starejlih, ki jim redni meseeni dohodek ne zadogea za dostojno
pre2ivetje in zaradi starostne oslabelosti in bolezni nimajo dovolj moei ustrezno poskrbeti

Eden izmed vodilnih ciljev programa je tudi krepitev zdravja ciljne populacije. Prehrana je
skrbno izbrana in uravnote2ena, tako v smislu kalorijske kot vsebinske vrednosti. Jedilni vsak
dan vsebuje juho in glavno jed, ob praznikih tudi sladico.

zase

V letu 2021 smo v okviru programa vkljueili 92 unikatnih uporabnikov in razdelili 15.920 kosil
oz. toplih obrokov hrane. Kuhinja je bila odprta vse dni tudi v soboto, nedeljo in med
prazniki.

V easu razgla§ene pandemije Covid-19 je bila Ljudska kuhinja Betlehem zaprta zaradi
prevelike nevarnosti nenamernega prenosa virusa in neustreznih kletnih prostorov (premalo
zraeenje). V navedenem easu smc uporabnikom omogoeili pomoe v rednih prehranskih in
higienskih paketih ter pomoe ob prejemu izrednih donacij oz. pomoe v dnevnih prehranskih
paketih.

Sofinancerji programa v letu 2021:
Mestna obeina Maribor
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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DONIRANA HRANA

Glavni vir ponudbe programa DDonirana hrana« so artikli, ki jih veliki trgovski centri ob
zaprtju ali tik pred rokom uporabe odstranijo s svojih polic, vendar so ob ustreznem
rokovanju ge vedno uporabni in se lahko koristno podarijo tistim, ki potrebujejo tovrstno
pomoe oziroma jim le-ta bistveno olajia pre2ivetje.
Nadgkofijska karitas Maribor se je kot izvajalska organizacija vkljueila na povabilo Lions kluba
Maribor - Zarja, ki je vzpostavil mreZo 7 razlienih trgovin, ki poslujejo na podroeju Mestne
ob6ina Maribor. Decembra 2017 smo mre2i priklju6ili ge 4 trgovine Hofer, ter v zaeetku leta
2018 ie 5 trgovin Lidl. V marcu in maju 2019 smo se dogovorili z ge dvema trgovinama (Hofer
in eno Lidl), v letu 2021 (marec) smo prikljueiti izvajanju ge 4 trgovine Hofer, 2 trgovini Hdl, 2 trgovini
Mercator in 2 trgovini Spar – skupaj pobiramo donirano hrano tako v 29 trgovskih centrih.

Ob zaprtju trgovin de2urni delavec/prostovoljcec donirano hrano prevzame in v skladu s
predpisi o zagotavljanju ustrezne varnosti hrane, pripravljene artikle dostavi v razdelilnico, ki
se nahaja na sede2u Nadgkofijske karitas Maribor na Strossmayerjevi 15 in jih ustrezno hrani
– ohladi in zlo2i v hladilne ornare. Naslednje jutro, ob delovnikih je to 7.00, na dela proste
dneve pa ob 9.00 pripravi pakete, upoltevajoe gtevilo dru2inskih elanov, morebitne diete ali
navedbe da uporabniki iz utemeljenih razlogov ne u2ivajo predvsem doloeenih vrst mesa.
Paket uporabniki prevzamejo osebno.

Namen programa je kontinuirana oskrba s hrano, ki olajia pre2ivetje s ciljem izboljganja
prehranskih navad, ter posledieno izboljganje zdravstvenega stanja socialno najbolj
ogro2enih posameznikov in druZin v Mariboru.

Ciljna skupina so dru2ine in posamezniki, ki bivajo v Mestni obeini Maribor in si zaradi
brezposelnosti ali nizkih meseenih dohodkov ne morejo samostojno oskrbeti s hrano in
potrebujejo oziroma so odvisni od humanitarne pomoei.

Osnovni pogoj za vkljueitev v program je socialna ogro2enost, ki jo prepoznavajo strokovni
delavci Nadikofijske karitas Maribor ali prostovotjci 2upnijskih karitas na podroeju Mestne
obeine Maribor. Uporabniki predloZijo dokazila o ogroienosti. Od vklju6enega uporabnika se
prieakuje, da bo prihajal po pripravljen paket ob dogovorjenem terminu. Posameznik ali
dru2ina je vkljuEen na doloeen dan v tednu in ob uri, ko se paketi izdajajo.

Uporabniki prihajajo po paket po easovnem razporedu na doloeen koledarski dan in sicer od
ponedeljka – petka od 8.00 - 9.00, ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih pa od IO.00 -
11.00. Ker so trgovine na doloeene dni v letu zaprte, naslednji dan po zaprtju, donirane
hrane ni na voljo.

Z izvajanjem programa smc na Nadgkofijski karitas Maribor prieeli 1.10.2016.

V evalvacijskem obdobju je bilo v program vkljueenih 210 unikatnih druiin oz. posameznikov,
od tega 42,9 % posameznikov. Skupaj to predstavlja 569 oseb. VeEina prejemnikov je bila
vkljueenih enkrat tedensko.
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V evalvacijskem obdobju so trgovine podarile cca. 319 t hrane oz. do 800 kg/dan. Nekateri
artikli so s strani trgovin evidentirani v kilogramih, nekateri po kosih, oziroma v merski enoti
v kateri so sicer izraieni. Kolieina prejetih 2ivil je omogoeala, da smo lahko po vnaprejgnjem
fiksnem razporedu vsakodnevno vkljueili do 25-30 prejemnikov donirane hrane dnevno ali
59-107 oseb dnevno.
Ob vzpostavitvi mre2e dnevnih prevzemov donirane hrane s strani iK v MB ter drugih soc.
ustanov ocenjujemo na vkljueitev dodatnih 60-120 oseb (skupaj 119-227 oseb dnevno).

Z vsem prejemniki smo pred vkljueitvijo opravili pogovor, da smo se seznanili z njihovo stisko
in socialnim polo2ajem ter jim predstavili program. Vsi vkljueeni so predlo2ili dokazila o
svojem socialnem stanju. Veeinoma gre za prejemnike socialnih transferov, nizkih pokojnin
ali zaposlenih z nizkimi dohodki.
Strokovna delavka je opravila po dva svetovalna pogovora (spremljanje) z vkljueenimi.

V letu 2021 je v projektu Donirana hrana sodelovalo 19 sodelavcev in prostovoljcev Karitas,
ki so opravili 5.153 delovnih ur katera se nana§ajo na prevzem, skladiieenje, sortiranje in
razdeljevanje hrane socialno najbolj §ibkim vkljueenim prejemnikom ter vodenje ustreznih
evidenc in skrb za red in eistoeo.

V delu vsakodnevnega prevzema 'Donirane hrane' je bilo opravljeno v elevacijskem obdobju
40.669 km ter zabele2enih 1.523 potnih nalogov.

V easu razglagene pandemije Covid-19 se je program Donirana hrana nemoteno izvajal ob
upoitevanju

Maribor, 31.1.2022 Nadgkofijska karit;s Maribor
Bo2idar BdEDn
ggeqr i
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VSEBINSKO POROCILO
ZAVETlgeE ZA BREZDOMCE MARIBOR IN SOCIALNA KUHINJ A

(v nadaljevanju zavetigee in SK)

ZA MESTNO OBeINO MARIBOR
ZA OBDOBJE OD 1.1.2021 DO 31.12.2021

1. OSNOVNI PODATKI O DELOVANJU PROGRAMA

Zaveti96e za brezdomce, kot program Centra za socialno delo Maribor deluje od novembra
1993, torej ie 28 let in sodi v mre20 Javnih Socialno varstvenih programov v Mre2i programov
za brezdomce po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-
2020. Financiran je s sredstvi MDDSZE in podprt s strani Mestne obeine Maribor ter v manj§ini
s stranl posameznih okoligkih obein. Programu zavetigda je konec leta 2020 poteklo
financiranje s strani MDDSZ, zato smo se ponovno prijavili na javni razpis za sofinanciranje
socialnovarstvenih programov za obdobje 7 let (2021 – 2027).
Zadnja strokovna verifikacija Soclalno varstvenega programa podeljena s strani Socialne
zbornice Slovenije je bila 20.11.2015 in velja za obdobje sedmih Iet.

Prostori programa so v samostojni stavbi, ki jo je Mestna ob6ina Maribor kupila za namen
brezplaene oddaje v najem na naslovu gentiljska cesta 7, 2000 Maribor.

Nastanitvena kapaciteta, ki ni dasovno omejena zna§a 24 odraslih polnoletnih oseb, z
mo2nostjo 2 pomo2nih le2i§6 v izrednih primerih.

Delovni eas in kontakti
Zavetigee za brezdomce je odprto 24 ur na dan in 365 dni v letu, zagotavljamo stalno prisotnost
zaposlenih, program deluje tudi med prazniki in vikendi. Uporabnikom smG na voljo tudi po
telefonu glede mo2nosti vklju6itve v program oziroma informiranja na telefonsko gtevilko: 070
829 223 in e-pogta: zavetiscecsdl@gmail.com.

Ciljna populacija
Ciljna skupina uporabnikov na§ega programa so brezdomne osebe, ki same poigeejo pomoe
ali jih napotijo Centri za socialno delo oziroma druge institucije, ker so se zna§li v sociali stiski,
ko ne zmorejo zadovoljevati osnovnih 2ivljenjskih potreb. Veekrat je to posledica spleta
okoli96in in sicer osebnih odlo6itev in zna6ilnosti posarneznikov, na drugi strani pa dru2benih
okoligein, ki omejujejo mo2nosti izbire: globalizacijski procesi in strukturne spremembe na trgu
delovne sile, predraga najemnigka stanovanja, psihiena stiska, nizka samopodoba, razpadanje
dru2in, zasvojenosti z razli6nimi substancami, beg od doma, te2ke 2ivljenjske izkugnje,
nezmo2nost pridobitve dr2avljanskih pravic in podobno. Vse pogostej§i pa so pojavi delo2acij,
kar (lahko) pomeni tudi brezdomne dru2ine, osebe po kazenski obravnavi in pa osebe s
prepovedjo pribli2evanja .
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Najpogostejgi razlogi, zaradi katerih se uporabniki obrnejo in nato vklju6ijo v program zaveti§ea
za brezdomce so

Materiatna stiska (zaradi izgube zaposlitve ali nezmo2nosti/nesposobnosti za delo)
Neregeno stanovanjsko vpraganje (nepla6evanje najemnine, delo2acije)
lzoliranost od socialne mre2e (lo6itev, smrt stargev, spor s sorodniki)
Zdravstvene in starostne te2ave (zaradi ve6jih zdravstvenih te2av niso vee sposobni
za delo)
Nezmo2nost ali nesposobnost prevzemati skrb zase (niso vegei gospodinjski opravil)
Negospodarno ali nezmo2nost ravnanja z denaHem
Odvisnost od gkodljivih substanc

V letu 2021 je bilo v easu 01.01.2021 - 31.12.2021 nastanjenih 43 razli6nih uporabnikov, od
tega realiziranih 24 novih vklju6itev. Bivanje je v letu 2021 zakljueilo 19 uporabnikov.

Namen in cilji
Glavna usmeritev in cilj programa je zmanjgevanje in odpravljanje socialnih stisk in te2av
brezdomnih oseb. Zagotavljamo 24 umo oskrbo in nastanitev 365 dni v letu s preno6evanjem,
organiziranim prehranjevanjem, vzdr2evanjem osebne higiene in strokovno pomo6 s
telefonsko dostopnostjo in 24 urno prisotnostjo zaposlenih, saj je delo organizirano v gtirih
izmenah.

Glavni cilji programa:
zadovoljstvo uporabnika
urejen status
izbolj§anje in vzdr2evanje zdravstvenega stanja, pridobitev prehrambnih navad
zaupanje med uporabniki in zaposlenirni
aktivno vkljueen uporabnik v program zaposlovanja
pozitiven odnos javnosti do brezdomne populacije
prepoznavnost programa s strani uporabnikov
spodbujati zanimanje za prostovoljstvo na podro6ju brezdomstva
vsakemu ornogoeiti dostop do nastanitve, organizacij in programov na podroeju
brezdomstva

Cilj strokovne pomoei je zmanjgevanje socialne izklju6enosti in nastanjene osebe
vzpodbuditi oz. krepiti, da zmorejo v skladu s svojimi sposobnostmi razvijati odgovoren odnos
do svojega problema.
Za dosego teh ciljev se povezujemo z drugimi za nastanjenega uporabnika pomembnimi
institucijami (CSD, ZRSZ, zdravstvene institucije, drugtva..), kot tudi pomo6 pri vzpostavljanju
ali ohranitvi odnosa s socialno mre20. da bi nastanitev v zaveti§6u bila le prehodne narave.
Osebe vklju dene v program so zaznamovane z razlienirni situacijsko pogojenimi okoli§6inami
med katerimi je najpogostejga materialna ogro2enost zaradi izgube zaposlitve ali ie dalj Casa
trajajoee nezaposlenosti, te2ave zaradi razli6ni odvisnosti (tako kemienih kot ne kemienih
odvisnosti), izguba stanovanja, zdravstvene te2ave, tvegane finanene odloeitve, nezmo2nost
skrbeti zase po prenehanju partnerstva.

Posebnosti in zna6ilnosti zaveti§6a
- problem 2 izbrisanih iz registra prebivalcev, brez pravice do denarne pomo6i in zavarovanja,
- sprejemi iz UKC Maribor – starejgih, bolnih in fizi6no iz6rpanih oseb med 50 in 65 letom, ki
ge ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v dom,
- sprejeml lz psihiatri6nega oddelka UKC Maribor – uporabniki s psihiatri6nimi obravnavami bi
potrebovali mnogo vee pozornosti kot jim lahko nudimo v zavetigeu, prav tako nenehne
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usrneritve. Veliko oseb s psihiatri6nimi te2avami tudi te2ko sobivajo s pribli2no dvajsetimi
souporabniki, saj je potrebno veliko prilagajanja in medsebojne komuntkacije, ki pa je niso
sposobni,
- sprejemi starejgih od 65 let
- sprejemi uporabnikov brez socialne mre2e po zaklju6eni kazni zapora,
- sprejemi mlajgih oseb starih med 20 – 40 let iz UKCMB in oddelka psihiatrije,
- sprejemi metadonski uporabnikov,
- zloraba alkohola, opojnih substanc,
- verbalna in fiziena agresija uporabnikov,
- kombinirane zdravstvene te2ave (starostna in alkoholna demenca, inkontinenca, kroniene
zdravstvene te2ave. .. ) ,

Posebnosti - razgla§ena epidemija in potrjen sum na oku2bo (siva in rdeea cona)
V skladu s sprejetimi navodili Ministrstva za delo dru2ino, socialne zadeve in enake mo2nosti
in NIJZ sme zaradi razglagene epidemije v 6asu do 15.06.2021 imeli nadpovpreeno te2ko
obdobje, ko je bilo na§e vsakodnevno strokovno opravljanje delovnih nalog v glavnini
podvr2eno hitrim in hkrati strokovno zelo zahtevnim situacijam.

e Zaradi narave vsakodnevnega 24 umega sobivanja 21-26 uporabnikov programa, z
gibanjem po prostorih (skupne spalnice, kopalnice, sanitarije, jedilnica, hodniki, dnevni
prostor) prihaja spontano do medosebnih stikov, zato je s strani zaposlenih nujno, a
res te2ko izvedljivo usmerjanje in ukrepi za zmanj§anje tveganj v skladu z navodili
NIJZ (redno umivanje rok, razku2evanje rok, kljuk, deal, stikal, usmerjanje na kagljanje
in kihanje v rokav, zraeenje prostora,). Lo6enih prehodov ni mo2no zagotoviti.

• Zavedali smo se in se ie vedno, da bo v primeru vnosa virusa v nage prostore, situacija
zelo te2ko obvladljiva in izrazito ogro2ajo6a, tako za nastanjene uporabnike kot
zaposlene, ki smo veliko skrbi in poveeane pozornosti vsakodnevno nujno prihajali na
delo in odhajali z dela k svojim dru2inam

• V mesecu oktobru 2021 srno se dogovorili z ZD Adofla Drolca in organizirali 3 cepljenje
(po2ivitveni odmrek) proti COVID 19, saj spadamo v rizieno skupino prebivalstva.
Predvsem zaradi zdravstvenih te2av nagih uporabnikov, kateri imajo v veeini tudi
pridru2ene bolezni.

• Po navodilih MDDSZE in IRSV smo zagotovili tudi sivo in rdeeo cono. Prvi primer
potrjenega suma se je zgodil 11.11.2021, ko smo uporabnika z njegovtm dovoljenjem
samotestirali. Zaradi te2av v zdravju je gospod oku2bo pre2ivel v bolnici. Ponovni sum
in potrjena oku2ba pri uporabnici od 16.11.2021 do vkljueno 26.11.2021, kar pomeni,
da smc se v razmaku 48 ur v slu2bi testirali vsi uporabniki, kot tudi zaposleni.

• Zaradi zmanj§anja mo2nosti vnosa oku2be smo v dogovoru z novo sprejetimi
uporabniki potrebovali dokazilo o negativnem testu na COVID 19.

Zaposleni v easu epidemije vet pozornosti namenjamo direktnem delu z uporabniki, vee je
individualni razgovorov, zaradi stisk in konfliktov, ki se pojavljajo med uporabniki. Dinamiko
odnosov med uporabniki bi lahko primerjali s porugeno dru2insko dinamiko, to pomeni, da
prihaja do pogostejgih kriznih interakcij med nastanjenimi uporabniki, zaradi Cesar je bilo
konstruktivno delovanje obdasno ote2eno.

Zaposleni ge vedno vsakodnevno in sprotno s ponavljajoeim usmerjanjem in inform}ranjem
uporabnikov poskugamo predoeiti resnost aktualnih razmer, omiliti prisotno poveeano
razdra21jivost ter vsakodnevne konfliktne situacije med njimi in osebne stiske, ter zmanjSevati
zmedo v njihovem razumevanju. Torej z gotovostjo je vsak od nas zaposlenih s prihodom na
delo, opravljanju nalog v teh rizienih razmerah na delovnem mestu in odhodom z dela, nosi
nadpovpreeno obrernenitev in rizik oku2be z novim korona virusom vse eas prisotnosti na delu.

3



Metode dela
Pri strokovnem delu z uporabniki v programu zavetigea uporabljamo naslednje metode dela:

- delo s posameznikom: individualno naertovanje in evalvacija individualnega naerta,
svetovanje, pogovarjanje z narnenom definiranja problema in re§itve, spoznavanje
uporabnika, razumevanje 2ivljenjske situacije, izboljganje 2ivljenjske situacije, spodbujanja
spremembe 2ivljenjskega stila (motivacijski intervju, informiranje), izbolj§anja materialne
situacije, socialnega funkcioniranja, pomoe pri regevanju konkretnih 2ivljenjskih stisk, osebnih
konfliktov, konfltktov v odnosih, ve6anje izbire uporabnika, spremljanje;

- zagovorniStvo: informiranje, ueenje spretnosti, spremljanje v ustanove, iskanje novih
mo2nosti in izbir, pomoe pri uresnieevanju raznovrstnih pravic, spremembejavnega mnenja,.. ;

- opolnomo6enje: razvijanje obeutka lastne vrednosti, soudele2enost v procesih pomoei,
okrepitev lastnih virov mod, upogtevanje perspektive uporabnikov, ozavegdanje o
kompetentnosti uporabnika, opolnomodenje uporabnika za izpolnjevanje lastnih potreb;

- raziskovanje 2ivljenjskih pogojev in potreb uporabnikov kot izhodigee za naertovanje
aktivnosti programa .

- skupinsko delo: dru2enja z uporabniki (formalni, neformalni pogovori, informiranja,
svetovanja, motiviranja), spremljanje skupinske dinamike, spogtovanje hignega reda,
gospodinjska opravila,
izvajanje aktivnosti (kreativne delavnice, predavanja, gledaligke predstave, gportne
aktivnosti. . . )
redni sestanki stanovalcev in zaposlenih;

- skupnostno delo: svetovanje, informiranje, nudenje storitev, dialog in predstavitev programa
razlienim slu2bam, v okolju; sodelovanje z mediji, sodelovanje s prostovoljci in gtudenti;

- interaktivno delo, sodelovanje z institucijami v smeri re§evanja in mediacije v konfliktih
med ustanovami in uporabniki ter zastopanje interesov, interdisciplinarno delo s predstavniki
drugih ustanov, izmenjava izkugenj, informacij, mnenj in nudenja konkretne pomoei
uporabniku, ki potrebuje zagovomi§tvo in mediacijo za zadovoljitev svojih pravic in
enakopravno vklju6evanje v dru2bo;

Opa2anja v programu
lz vidika lokalne skupnosti je manj kaznivih dejanj, nesree, pogkodb in hospitalizacij kot v
primeru, de programa ne bi bilo. Manj je neorganiziranega zbiranja brezdomnih ljudi v lokalni
skupnosti in s tem povezanega nezakonitega vedenja. Doloeeni ljudje potrebujejo namestitev
v zaveti96u Ie za kraj§i eas akutne stiske in si zaradi podpore in spodbude zaposlenih v
zavetigeu hitro poi§eejo zaposlitev in posledi6no regijo tudi stanovanjski problem. Opazno je
tudi, da si je veliko uporabnikov s podporo in usrnedanjem zaposlenih zmanj§alo ali celo
prenehalo prekomerno u2ivati alkohol, poveeali so skrb za svoje zdravstveno stanje, pridobili
so prehranske in higienske navade, naueili so se gospodariti z lastnimi denarjem, ipd.

Sodelovanje v nacionalni mre2i Brezdomni do kljuea, kreiranje smemic dela na podroeju
brezdomstva in krepitev mre2e prostovoljcev in uene baze gtudentov FSD.
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2. PODATKI o gTEVILU VKLJUeENIH UPORABNIKOV

V dasu od 01.01.2021 do 31.12.2021 je bilo v program do vklju6enih 43 razlienih
kontinuiranih uporabnikov.
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METODE DELA - SPECIFIKA DELA V LETU 2021

lzvedeni postopki - metode dela v ZAVETIgC’;U ZA BREZDOMCE MARIBOR
Obdobje: 01.01.2021 - 31.12.2021

§ifra ime postopka
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3. IZVAJALCI PROGRAMA

Redno zaposleni izvajalci programa
RiDe in pBrWn< 1 DgM

mesto
Lokacija

dela
Vir

financiranja
MDDSZ,
lokalne
skupnostims

V programu od

Strokovna
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Na sede2u
progra ma

December 2020,
nedoloeen eas,
polni del. Cas
Maj 2021,
nedoloeen eas,
polni del. das
Oktober 2003
(JD)
Junij 2007
nedolo6en eas,
olni del. Cas

Februar 2016,
nedolo6en das,
polni del. Cas

Strokovna
delavka

Na sede2u
prograrna

HI
Strokovni
delavec

Na sede2u
prograrrla

MDDSZ

o

programu { programa
ms

o
programu I programa

Lokalne
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July 2009 (JD)
April 201 1
nedoloeen eas,
lolni del. Cas

Avgust 2019
(JD)
April 2020,
polni de}ovni eas
za eas trajanja
rograrria

JanLma

(JD)
Julij 2019, poInt
delovni das
za Cas trajanja

rograrria
Oktober 2020
(JD)

o

programu F programa
Lokalne
skupnosti

o
programu I programa

Lokalne
skupnosti

o
prograrnu I programa

Lokalne
skupnosti,
ZRSZ,

Ostali izvajalci programa
K izvajanju programa zavetigda za brezdomoe in progmma socialne kuhinje s svojim delo
veliko pripomorejo prostovoljci, ki so v celotnem letu 2021 opravili 1,579,66 ur. Prostovoljci
so pri pokrivanju dveh programov, ki potekata 365 dni na leto in je v obeh programih potrebno
vsakodnevno zagotavljati ljudi izjemno pomembni.



4. FINANCIRANJE PROGRAMA

Kljueni sofinancerji programa so:
• Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake mo2nosti ter
• Mestna obeina Maribor in lokalne skupnosti-posamezne obeine Podravske

reglje

Program je ponovno sofinanciran na podlagi javnega razpisa pristojnega Ministrstva za delo,
dru2ino, sociatne zadeve in enake mo2nosti za obdobje od 2021 – 2027, torej za obdobje 7
let. V letu 2015 je prograrn pridobil strokovno verifikacijo s strani Socialne zbomice Slovenije.
Zaposlitve so realizirane s financiranjem pristojnega ministrstva in lokalnih skupnosti.
Pogoj za prijavo na JR Ministrstva je nujno potrebno zagotoviti med 20 do 30 odstotkov
sredstev iz virov lokalnih skupnosti, zato je navzoenost v lokalnih skupnostih
bistvenega pomena.
Prizadevamo si za pridobitev donacij in finanenih ali drugih materialnih sredstev s strani
donatorjev in podpornikov programa. V letognjem letu smo uspeli pridobiti druge manjge
donacije v materialu za izvajanje aktivnosti.

V programu so trenutno zaposleni 3 strokovni delavci: 1 vodja programa za nedolo6en
eas, 2 strokovna delavca za nedoloeen das, 4 la6ni delavci s V. stopnjo izobrazbe za polni
delovni eas in dvema sodelavkama za das trajanja programa ter ena o$eba vkljueena preko
programa javnih del.

5. INVESTICIJE, VZDR2EVANJA in NAC-;RTOVANA VLAGANJA

V dogovoru s Slu2bo za razvojne projekte in investicije na Mestni obeini Maribor smc pripravili
Seznam ovrednotenih potreb z vrstnim redom prioritet zavetigea za brezdomce za prihodnja
leta. V letu 2021 je bila realizirana adaptacija kleti, zamenjava oken, polic in fasada objekta in
klan6ino za la2ji fizi6ni dostop uporabnikov

Za namene krizne namestitve smc nabavili pograd za uporabnike, pomivalni stroj, garderobno
orrtaro

V tetu 2022 smo med prioritete uvrstili lo6eni prostor za 2enske brezdomke. V ta namen bi
lahko preuredili prostore v 1 nadstropju, preuredili gara20 in potrebne sanitarije, ki bi
zagotavljale zasebnost.

6. USPOSABLJANJE IN STROKOVNI RAZVOJ

Zaposlene v programu se redno udele2ujemo izobra2evanj na temo povezano z delom v
programu, kakor tudi izvajamo notranja usposabljanja za vse izvajalce aktivnosti v programu.
Strokovni delavci in sodelavci v programu se redno udele2ujemo meseenih supervizij,

V letu 2021 je bilo reatiziranih 10 supervizijskih sreeanj. Zaradi epidemije smo gtiri sre6anja
izvedli na daljavo, preko skypa ali preko telefonske povezave s supervizorko.

Zaradi razglagane epidemije se zaposlenl v letu 2021 niso udele2evali skoraj nobenega
izobra2evanja, razen tistega, ki je bim izveden preko zooma, skypa.
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7. PROMOCIJA PROGRAM A

Z odzivanjem na prognje medijev (dajanje intervjujev, izjav, odgovori na zastavljena novinarska
vpraganja, ipd.) se trudimo za razbijanje tabujev o brezdomnih osebah ter prizadevanje za
zmanjgevanje stigrnatizacije in ohranjanja dostojanstva posameznikov. Vsako leto na dan
brezdomnih oseb 10. oktobra pripravimo dan odprtih vrat, kjer ostalih delavcem na podroeju
socialnega varstva ali sorodnih podro6ij (zdravstvo, psihiatrija, zavod za zaposlovanje,
ob6inski uradi, nevladne organizacije, golstvo) ali splogni poputaciji predstavimo 2ivljenje na§ih
uporabnikov in nage delo.

Stiki z mediji za Zaveti§ee za brezdomce Maribor in Program Socialne kuhinje
- odgovori na novinarska vpra§anja za maribor24.si–prispevek o SK in zavetigeu 4x
- odgovori na novinarska vpraganja za mariborinfo
- odgovori za uredni§tvo RSG
- odgovori na novinarska vpraganja za 6asnik Veeer

V okviru program zavetigea tudi sodelujemo z razli6nimi organizacijami in slu2bami. Najvee
sodelujemo z mati6nim Centrom za sociatno delo Maribor ter tudl ostalimi Centri za socialno
delo iz celotne Slovenije. Sodelujemo ge s socialno slu2bo UKC Maribor, socialno slu2bo
psihiatrienega oddelka UKC Maribor, Karitasom, Rde6im kri2em, Policijsko postajo Maribor,
razli6nimi sodigei, nevladnimi organizacijami, drugtvo Zdrava pot, Zavod Naprej, Zavod
Franko, Domovi za starejge, Veegeneracijski center Stajerska, Probacijskimi enotami,
Zavodom za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno varstvo, Zavodom za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, socialno slu2bo Centra za prepredevanje in zdravljenje odvisnosti
Maribor, donatorji, lokalnimi easopisi, golami in fakultetami. Sodelujerno tudi v nacionalni mre2i
Brezdomni do kljuea, kjer z ostalimi zavetigei izmenjujemo strokovna znanja in izkugnje.

Dogodki in aktivnosti v letu 2021
- Kontinuirano tedensko delo na vrtu
- Skupinski sprehodi
- Kreativne delavnice
- Kontruinirano igranje dru2abnih iger
- Kontinuirano praznovanje rojstnih dnevom uporabnikov

lzdelovanje novoletnih vogeilnic
- Kulinariene delavnice, pribli2no dvakrat na mesec
- Obdarovanje uporabnikov v sodelovanju s humanitarnim drugtvom Humanitareek
- Obdarovanje uporabnikov v sklopu akcije Uresniei 2eljo
- Obdarovanje uporabnikov v sklopu akcije – Urgka Drofelnik na fb
- Obdarovanje uporabnikov s strani obeanov, pobudnica Katja Debelak
- Vsakoletno sodelovanje z Dijagki dom Lizika Jan6ar - posredovanje novoletnih vogeilnic za
uporabnike
- Prednovoletno obdarovanje s strani 2upana MO Maribor.
- Bo2i6ni zajtrk, na povabilu 2upnika Valentan v Male6niku

Tako v letu 2021 kot ie v letu 2020 smo veeino dogodkov izvedli v okviru zavetigea, kjer smo
zaposleni v dogovoru z uporabniki izvajali razli6ne aktivnosti (kreativne delavnice, skupni
sprehodi, delo na vrtu, praznovanje rojstnih dni, skupni tedenski sestanki z uporabniki,
dru2abne igre, kulinariene delavnice, ipd.).

Pridobivanje donacij v letu 2021
- Humanitarno drugtvo Ni-Lu, Humanitarno drugtvo Humanitareek, podjetje Delikomat, Dija§ki
dom Lizike Jandar, Dom pod Gorco, Quadro – Teta Frida, Monesa d.o.o , Podjetje Henkel ,
Trgovina Deachtlon, Trgovina S. Oliver, Lekarna Maribor, Senecura - Dom starejgih ob6anov
in ve6je gtevilo obeanov Maribora in okoligki oban. Odlieno sodelujemo tudi z kotiekom
ponovne uporabe.
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