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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
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Vsebina vpra§anja/pobude :
Spogtovani 2upan, kljub veekratnim pobudam, da se ustrezno uredi prehod za peace na Streligki pri

trgovini Tug do danes za to ni bilo posluha. Zato vam ponovno posredujempobudo, da se na
omenjenem prehodu postavi ustrezna signalizacija ali se prehod za pegce dvigne (le2e6i policaj)

lzgovor, da to ni mo2nozaradi avtobusnihlinijial ne pije vode, saj se tudi na drugih avtobusnih

relacijah goferji sre6ujejo z le2eeimi policaji in ni nikakrgnih problemov. Samo en primer, od Mlade
lipe do Peker je na Lackovi kar nekaj le2e6ih policajev in tudi na tej relaciji vozi avtobus.

Odqovor

DOlniorgan, ki DriDravlia odqovor
olo03-1/201 9-2r9
a
,t. zadeve na organu,
Dristoinemza odqovor*
odaovora
Organ, ki je pripravil
Urad za komunalo promet in prostor, Sektor za komunalo in
odqovor
nromet
Hva)
edovano pobudo. Navedeni prehod za pe§ce smo ie v lanskem letu uredili

na naein, da je bolje opazen in sicer na kontrastni modri podlagi. Omejitevhitrosti na
navedeni cesti je 40 km/h

Preverili smo glede prometnih nesree in na navedeni lokaciji po poroeilu policije ni
prihajalo do prometnih nezgod. Z dodatnimi meritvami hitrosti in Stetjem prometa bomo
ge nadalje spremljali stanje glede prometa in glede gtevila pe5cev na navedenem prehodu
za peSce. Zbrane podatke bomo uporabili pri naertovanju nadaljnjih ukrepov

Odgovor pripravil-a:
Denis KOCBEK
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Suzana FRAS
VODJA UKPP

Priloga:

MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

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

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

DavCna gtevilka: 8112709590, Mattena §tevilka: 5883369

gtevilka: 0130-1/2022-18

Datum: 4. 02. 2022

tllltlIHllIHIHlIHlll
IItHIll
IIIIIIHHIlIIIHIllIIIIHIlIHIlIIiI
VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
VpraSanie/pobuda (izDOlnislu2ba za delovanie MS
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Datum seie MS
27. 1. 2022
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Vsebina vpra§anja/pobude:
Dne 25. 2. 2021 sem podal vpraganje glede odlagali96aodpadnega materiala na obmo6ju
»MARLES« ter dobil odgovor, da bo MOM pozvala dru2bo Gorenje gospodinjskiaparati d.o.o. k
takojgnjiodstranitvinavedenihodpadkov. Glede na to, da danes, 24. 1. 2022 oziroma 11 mesecev
od podanega vpraganjata problem ge ni regen spragujem SOU MOM in medobeinskoingpekcijo,
kaj pomeni »takojgnjaodstranitev« ozirom kolikov kolikodneh pri6akujejoodstranitevodpadkov od
nekoga, ki mu naro6ijotakojgno odstranitev. Glede na to, da ta problemni osamljen pa naj bo k
odgovoru glede razlage dikcije »takojgnja odstranitev<SOU MOM v sodelovanjuz medob6insko
ingpekcijo ter drugimi slu2bami pripravi seznam vseh »divjih« odlagali96odpadkov v MOM ter
terminski plan sanacije le-teh.

Odaovor (izoolni oraa n, ki pripravliaodcovor
06105-2/2022
it. zadeve na organu,
ristoinem za odqovor*:
Organ, ki je pripraM
odgovor:
SLU2BA VARSTVA

o

DEJAVNOSTI
Odgovor Medob6inskein§pekcije:

Datum priprave 14.02.2022
odqovora:

cTNSKA S
OKOLJA, URAD ZA GOSPODARSKE

Medob6inska ingpekcijaje na podlagi prejete pobude v mesecu februarju 2021 opravila
ingpekcijskinadzor na lokaciji, pri eemer je bilo ugotovljeno,da ne gre za komunalneodpadke,
katerih odstranitevlahkoodredi Medob6inskaingpekcijav skladu z dolo6iliZakona o varstvu
okolja. Ker je bilo ugotovljeno, da so odpadki odlo2eni na zemljigeu v lasti Mestne ob6ine
Maribor, smo z zadevo nemudoma seznanilipristojniurad MOM, ki skrbi za predmetno
zemlji96e. Pristojniurad MOM je nato vstopilv kontaktz dru2bo Gorenje terjih seznanil z
problematiko nedovoljenega odlaganja. Pojasnjujemo, da Medob6inska ingpekcijazadeve ni
obravnavala, ker za odstranitev tovrstnih odpadkov, ki so industrijskega izvora, nima
pristojnosti po Zakonu o varstvu okolja. Po seznanitvi, da se stanje na lokacijini spremenilo, pa
je Medob6inskaingpekcijajanuarja tega leta, z zadevo seznanila pristojniIngpektoratRS za
okolje in prostor, kateri bo povzel ukrepe v skladu s svojiml pristojnostmi.

Odgovor Skupne slu2bevarstvo okolja:
Glede pobude, da bi MOM naredila popis divjihodlagaligein se jih potemsistematienolotilas
6igeenjem oz. z uvedbo ustreznih ingpekcijskih postopkov, pojasnjujemo:

- Mestna uprava MOM in Skupna ob6inska uprava Mariborvsako leto ob tesnem sodelovanju

z Me in KS skozi redne spomladanske 6istilne akcije sistematieno reguje problematiko
odstranjevanja odpadkov, predvsem na t.i. »&nih to6kah«, ki se pojavljajov naravi ali na bolj
odmaknjenih lokacijah; pri tem se dejansko »pre6esa« naj§irge obmo6je na terenu, po6istijo
posamezni »kupi« odpadkov (gre vseeno za koli6inenajdenih odpadkov na mikrolokacijah,kjer
ne moremo govoriti o ve6jih »divjih« odlagali96ih, ki bi kazila mesto 2e nekaj Iet)
-Prav tako Medob6inska in§pekcija skozt redno delo in§pektorjev nadzira stanje na terenu in
sproti vodi postopke v primerih nelegalnega odlaganja odpadkov. Prav tako ingpektorjiredno
preverjajo teren, po tem, ko so enkrat odpadki odstranjeni, ravno zaradi prepre6evanja
brezvestnih navad posameznikov, povzroeiteljevtovrstnega onesna2enja v okolju.

-Tekom leta se na MOM in SOUM prav take obrnejoob6ani s prijavokakgnega nepravilnega
odlaganja odpadkov. Takrat se postopkiza odstranitevtakoj spro2ijoin se ne eaka, da bi se
kakgen »kup« poveeeval.
-Posebej SSVO skrbi za stanje v mestnih gozdovih in zavarovanih obmo6jih narave, kjer so se

v zadnjih 2 letih izvedle akcije ugotavljanja in odstranjevanja odpadkov, tudi ob pomo6i drugih
organov MU (najve6 zelenega odreza, nekaj tudi kosovnih in meganih komunalnih odpadkov)
Na 16 lokacijah v mestnih gozdovih MOM so se lani postavile dodatne opozorilne table.
Dejansko ugotavljamo, da razen posamienih znanih primerov ve6jih koli6in odpadkov na
doto6eni lokaciji (kjer postopki odstranitve ie te6ejo), na obmo6ju MOM nimamo problematike
wdivjih« odlagali96 odpadkov. S sprotnim delom in povezovanjem vseh slu2b se vsi ugotovljeni
primeri regujejotakoj in se ne 6aka. Zato se nam zdi priprava omenjenega popisa v tem
trenutku manj smiselna in potrebna.

Odgovor Urada za gospodarske dejavnosti:
Zemljigea, parc. it. 290/6, 290/7 in 290/1, k.o. Limbug, ki so v lasti MOM so skupaj z
nepremi6ninami dru2be Gorenje ograjena. MOM je pozvala dru2bo Gorenje za odstranitev
odpadkov, ki je tudi kasneje sporo6ila, da je enega od povzro6iteljevugotovilain ga pozvala,
ter da je Ie ta svoje odpadke odstranil, za ostaleodpadke pa se povzro6iteljni ugotovil,zato so
zemljigee ge dodatno zavarovali.
Po vee poskusih smo se uspeli dogovoritiz dru2bo Gorenje, da nam omogo6idostop so
zemljige, ki so ograjena in varovana s stranivarnostne slu2be. Skupaj s podjetjemSnaga in
Re2ijskim obratom MOM bomo v mesecu februarju opravili ogled, s tem bo MOM lahko
ugotovila kakgni odpadki so na lokaciji in kdo jih lahko odstrani. Prieakujemo, da se bodo

odpadkiodstraniliv mesecu manu.

. * - Elektronskopogtoz vpraganjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanjemestnegasveta shranitev zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpraganje/pobuda

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

NINA MllKL,Vodja Ml
CVETKA SLANA, Vodja SSVO
LidijaLEgNIK, UGD
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vodje organa, ki pripravlj

Mag. ZORICA ZAJC
Gorazd £KRABAR
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Vsebina vpraSanja/pobude:
Dne 25. 2. 2021 sem podal vpraganje glede odlagaligea odpadnega materiala na obmo6ju
>MARLES« ter dobil odgovor, da bo MOM pozvala dru2bo Gorenje gospodinjskiaparati d.o.o. k
takojgnjiodstranitvinavedenih odpadkov. Glede na to, da danes, 24. 1. 2022 oziroma 11 mesecev
od podanega vpraganja ta problem ge ni regen spragujem SOU MOM in medob6inskoingpekcijo,
kaj pomeni »takoj§nja odstranitev« ozirom kolikov koliko dneh prieakujejoodstranitev odpadkov od
nekoga, ki mu naroeijo takojgnoodstranitev.Glede na to, da ta problemni osamljen pa naj bo k
odgovoru glede razlage dikcije »takojgnja odstranitev« SOU MOM v sodelovanju z medob6insko
ingpekcijo ter drugimi slu2bami pripravi seznam vseh »divjih« odlagali96odpadkov v MOM ter
terminski plan sanacije le-teh.
Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

z

ristoinem za odaovor*:

Organ,kijeMaRBOR:
odgovor:

1

a

r

1 odqovora:

2

MEDOBdNSKAmPEKCIJA,
SKUPNA
I SLU2BA VARSTVA OKOLJA, URAD ZA GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI
Odgovor Medobeinske inSpekcije:

Medob6inska ingpekcijaje na podlagi prejete pobude v mesecu februarju 2021 opravila
ingpekcijski nadzor na lokaciji, pri eemer je bilo ugotovljeno, da ne gre za komunalne odpadke,
katerih odstranitev lahko odredi Medob6inska ingpekcija v skladu z doloeiliZakona o varstvu
okolja. Ker je bilo ugotovljeno, da so odpadki odlo2enina zemlji§eu v lasti Mestne ob6ine
Maribor, smo z zadevo nemudoma seznanili pristojni urad MOM, ki skrbi za predmetno
zemlji96e. Pristojni urad MOM je nato vstopil v kontakt z dru2bo Gorenje terjih seznanil z
problematiko nedovoljenega odlaganja. Pojasnjujemo, da Medob6inska in§pekcija zadeve ni
obravnavala, ker za odstranitev tovrstnihodpadkov, ki so industrijskega izvora, nima
pristojnosti po Zakonu o varstvu okolja. Po seznanitvi, da se stanje na lokacijini spremenilo, pa
je Medobeinska ingpekcija januarja tega leta, z zadevo seznanila pristojni IngpektoratRS za
okolje in prostor, kateri bo povzel ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.

Odgovor Skupne slu2be varstvo okolja:
Glede pobude, da bi MOM naredila popis divjih odlagali96 in se jih potem sistematieno lotila s
6i§6enjem oz. z uvedbo ustreznih ingpekcijskih postopkov, pojasnjujemo:
- Mestna uprava MOM in Skupna ob6inska uprava Maribor vsako leto ob tesnem sodelovanju
z Me) in KS skozi redne spomladanske 6istilne akcije sistematieno reguje problematiko
odstranjevanja odpadkov, predvsem na t.i. »6rnih to6kah«, ki se pojavljajo v naravi ali na bolj
odmaknjenih lokacijah; pri tem se dejansko »pre6esa« najgirge obmo6je na terenu, poeistijo
posamezni »kupi« odpadkov (gre vseeno za kolieinenajdenih odpadkov na mikrolokacijah, kjer
ne moremo govoritio ve6jih »divjih« odlagali§6ih,ki bi kazila mesto ie nekaj Iet)
-Prav tako Medob6inska ingpekcija skozi redno delo ingpektorjev nadzira stanje na terenu in
sproti vodi postopke v primerih nelegalnega odlaganja odpadkov. Prav tako ingpektorji redno
preverjajo teren, po tem, ko so enkrat odpadki odstranjeni, ravno zaradi prepre6evanja
brezvestnih navad posameznikov, povzro6iteljevtovrstnega onesna2enja v okolju.
-Tekom leta se na MOM in SOUM prav tako obrnejo ob6ani s prijavo kak§nega nepravilnega
odlaganja odpadkov. Takrat se postopki za odstranitev takoj spro2ijo in se ne eaka, da bi se

kakgen »kup« pove6eval.

-Posebej SSVO skrbi za stanje v mestnih gozdovih in zavarovanih obmo6jih narave, kjer so se
v zadnjih 2 letih izvedle akcije ugotavljanja in odstranjevanja odpadkov, tudi ob pomo6i drugih
organov MU (najvee zelenega odreza, nekaj tudi kosovnih in meganih komunalnih odpadkov).
Na 16 lokacijah v mestnih gozdovih MOM so se lani postavile dodatne opozorilne table.
Dejansko ugotavljamo, da razen posamienih znanih primerov ve6jih koliein odpadkov na
dolo6eni lokaciji (kjer postopki odstranitve ie teeejo), na obmoeju MOM nimamo probtematike
»divjih« odlagali96odpadkov. S sprotnim delom in povezovanjem vseh slu2b se vsi ugotovljeni

primeri regujejotakoj in se ne 6aka. Zato se narnzdi pripravaomenjenegapopisa v tem
trenutku manj smiselna in potrebna.

Odgovor Urada za gospodarske dejavnosti:

MOM ne more samovoljno posegati na lastna zemlji96a, parc. it. 290/6, 290/7 in 290/1, k.o.
Limbug, ki so skupaj z nepremieninami dru2be Gorenje ograjena ( motenje posesti). Tudi
dostop do navedenih zemlji§6 v lasti MOM je samo preko zemljige v lasti dru2be Gorenje.
MOM je pozvala dru2bo Gorenje za odstranitev odpadkov, ki je tudi kasneje sporo6ila, da je
enega od povzroeiteljev ugotovila in ga pozvala, ter da je Ie ta svoje odpadke odstranil.

Ker dru2baGorenje ne posluje vee na tej lokaciji,bo jo MOM pozvala, da ji omogo6idostop do
lastnega zemljigea,s tem bo MOM lahko ugotovilakakgniodpadki so na lokacijiin kdo jih
lahko odstrani
V kolikor to ne bo mogo6e bo MOM po6akala na in§pekcijsko odloebo, da bo imela pravno
podlago da vstopi na zemljigea, parc. it. 290/6, 290/7 in 290/1, k.o. Limbug.
de bo MOM takrat lahko ugotovila povzroeitelja, bo vlo2ila regresni zahtevek za povra6ilo
strogkov.

- - Elektronsko po§to z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2beza 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:

NINA MIKL, Vodja Mt
CVETKA SLANA, VodjaSSVO
LidijaLEgNIK, UGD
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra£anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS)
Zap. it. seie MS
29. SEJA MS MOM
–[Saturn
seie MS27. 1. 20l2

Zap. it. vpraganja/DObUde
POBUDAgT.36e)
Svetnik-caMAG. ZVONE ZINRAJFI
Vsebina vpra£anja/pobude:

Maribor postaja vse bolj privlaeno in markantno mesto. Marsikaj je bilo v zadnjih treh letih
narejenega, ie vet projektovje v izvajanju ali pripravi. Ko se Maribordanipo kak£ni odsotnosti spet
pripeljemo domov, v nage mesto, smo veseli sleherne spremembe ali pa se razveselimo kar na§e
Drave. V easu bo2ieno novotetnih praznikov nas razvedrijo osvetljeni trakovi, ko vodijo k vrhu
Piramide
ge bolj zanimiv, atraktiven in predvsem za tujce pomenljiv, pa bi bil kak stalno ume§een prijeten
napis, ki bi sporoeal, da smo v Mariboru.
Se je prijelo kje po svetu in se bi tudi pri nas. In ne bi veliko stalo, NiC ne de, ee kdo poreee, da to
ni izvirna ideja, da sem jo pobral iz hrib6kapri LA. Bilo pa bi zanimivo, privlaenoirl po mariborsko
fajn

Dajem torej to pobudo v upanju, da se »prd ko slej< tudi prime.

Odaovor (izoolnioraan ki pripravliaodgovor
St. zMve na organu,
ristojnemza odqovor*: o 30
Organ, ki je pripravil
Ma;M©diejahja prostora

a

odgovor:

-Sg/20

30. 03. 2022

Skupna obein3ka uprava

Kot lokalno identitetoin vrednosti razumemo tisto, s kalerimi se lokaFnaskupnost identificira,S
tem ne misFimozgolj na objavljeno identiteto (celostno grafi6no podobo), ki je raz§iHena in jo
lokalna skupnost, ali politieneinstitucije uporabljajo za lastno pnmocijo in prepoznawlost. Bolj
pomembna (in v izhodi§eu) je govoriti o lokalni identiteti, ki se rojeva sama, in ki jo obeani v
medsebojnih odnosih ustvarjajo in uporabljajoter se sama prezentira wnavzven<. Takina
lokalna identiteta ima pravila svojega nastanka ter kriterije,ki so primerljivis procesi nastankov
v nekaterih drugih mesUh, ee nagtejem:
1. Imid2 mesh – gre za socialni pomen prepoznavanja stereotipov in vezanost na razliene
perspektive uporabnosti;
2. Mit o me$tni zgodovini– gre za obravnavo in prikaz zgodovine kraja kot ozadje skupnih
vrednot in orientacij;
3. Tuje, ne lokalno, kat objekt prepoznavne identitete– gre za komunikacijsko obravnavo

integracijskihvrednot, ki jo izra2a pripadnost lokalniskupnosti;
4. Lokalne vrednote kot jezikovna izraznost – gre za ustvarjanje napetosti med vizualnim
prikazom govorice in podstandardi le-te, kat socialni pomen v mestnem okolju;
Ob6ani mesto torej ve6inoma ne ustvarjajo svaj odnos do vizualne prepoznavnosti svojega

mesta z dolgotrajnimi
u6nimiprocesi, paC pa z 2ivljenjemv doloeenimisocialnimiobdobjiin
svetovi, v katerih se morajo »na novoK orientirati_

Vrednote prepoznavnosti nekega mesta - pridobivanje informacij - torej ne izhajajo zgolj iz

vizualne komunikacijein pastavitve raznovrstnihnapisov (ki jih v resnici opa2amo vse

pogosteje), ki pa so veeinoma le odraz nagovarjanja tistih posameznikov, ali skupin, ki stremijo
k post-anju slike in lastne objave na vsevrstnih socialnih medijih.

Predlagana ideja je sigumo lahko zanimiva in preverljivav nekaterih drugih okoljih (tudi
omenjenernu Los AngeIesu), a nekako odgovarja predhodno zapisanemu. Vendar Mestna
obeina Maribor, v izpostavljanju tastnih vrednot in wednosti samega mesta, razpolaga z
tolikgnih gtevilom drugih mo2nih promocij$kihelementov kvalitete, da sodimo, da bi
razmi§ljanje in realizacija predloga bila nepotrebna, ge veE, v omejenih prostorsko naravnih
danosti bi (tudi v sami dimenziji Piramide), pomenila degradacijo okotja in nasilni poseg v
tradicionalno(vizualno) prepoznavno okolje ob/nad-mestnegagriea z nasadi vinske trte in
kapelico,

aZb8
pod katoro vodite vsebino, na katero se nanaga vpra§anje/pobuda

za delovanje mestnoga sveta shranite v zadevi.

Odgovor pripravil

Pripravil: rnag. Toma2 Kancler, ob6inski urbanist

Podpis vodje orgarla, ki pripravljaodgovor:

mag.ZoliZaZajc Kvas

tng6bktor,- vibjisvetnik
vodja Skupne obqinsbp uprave Maribor

\;
\

MESTNA OBel NA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Ulica heroja Staneta 1, Sl-2CX)0Maribor

T: +386.2.2201 CI)0, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Davena gtevilka: S1127CD590, Matiena §tevilka: 5883369

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

gtevilka: 0130-1/2022-20

Datum: 4. 02.2022
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
29. SEJA MS MOM
27. 1. 2022
Datum seie MS
Zap. it pragania/pobude
Svetn ik-ca:
2ELJ KO VOGRIN

o

gm

Vsebina vpra§anja/pobude :

Spogtovani gospod 2upan, v easopisu Maribor, gtevilka6, z dne 16. decembra 2021, je v rubriki
»Maribor se razvija« suhoparno povedano, da je v letu 2022 v Me Studenci v planu ureditev Sarhove
ulice in na6rtovanjeureditve vodovodnega omre2ja.

Ker je garhova ulica res v zelo slabemstanju, sem vesel, da ste to opazilitudivi oz. pristojneslu2be.
Zanima me 6asovnica ureditvegarhove ulice. Upam, da ste za zapisanim v easopisu misliliresno in
da bo do te investicijeres pHilo. Prosim za pisniodgovor
Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia od. ovor
01003-1/2019-271
it. aeve na organu,
'ristojnemza odqovor*
Organ, ki je pripraa
odgovor:
I UKPP
Spogtovani

a

odgovora

Res je, da je bilo v easopisu Maribor, gtevilka6, z cIne 16. decembra 2021, v rubriki »Maribor se
razvija« napisano, da je v letu 2022 v Me Studenci v planu ureditev garhove utice.
Kot navajate, je garhova ulica v zelo slabem stanju in je potrebna celovite prenove v vsej njent
do12ini.Tako je v sklopu izgradnje stanovanj Republi§kega stanovanjskega sklada ie izvedena

sanacijate ceste v do12ini
cca 150min ureditevavtobusnega
postajaligea
do kri2igeas

Kamengkovo ulico. V dogovoru z investitorjembo po koneani gradnji izveden pregled cest,
katere so bile najbolj obremenjene v 6asu izgradnje (transportne poti) in v primeru ugotovitve
pogkodb, jih bo moral investitor ustrezno sanirati. Tukaj predvidevamo sanacijo predvsem dela
garhove do Dravograjske. lzvedba bo po zagotovilih investitorjav mesecu maju 2022.
Naprej od Dravograjske do Engelsove ulice bo MOM izdelala projektno nalogo za izdelavo

projektne dokumentacije za celovito ureditev tega dela garhove ulice ter skladno z
zagotovljenimi sredstvi naro6ila izdelavo projektov.

' - 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 nanaga vpraganje/pobuda.

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

Odgovor pripravil-a:
Tomislav REBERNIK
Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravljaodgovor:
Suzana FRAS

},,'~' P
MESTNA OBeiNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Ulica heroja Staneta 1, Sl-2CX)0 Maribor

T: +386.2.2201 CI)0, E: mestna.obcina@maribor.si
S: http://www.maribor.si

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Davena §tevilka: S1127CD590, Matiena §tevilka: 5883369

gtevilka: 0130-1/2022-21
Datum: 4. 02. 2022
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VPRAgAN JE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra6anie/pobuda (izDOlnislu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
29. SEJA MS MOM
27. 1. 2022
Datum seie MS

o

gm

Zap. it. vpragania/pobude
Svetnik-ca
IVAN CELCER

Vsebina vpra§anja/pobude :
Spogtovani 2upan, pod2upan in gospa Suzana Fras. 2al mi je, ampak z vagimi odgovori na vpraganja
in pobude nisem zadovoljen. Z vsakim novim odgovorom na svetnigko vpraganje o cesti v Zgornjih
Kogakih podaljgujete izvedbo projekta za enoletno obdobje. Glede na odgovor zadnjega vpraganja
it. 339 bi izvedba segla v obdobje 2023. Razumem, da ste se ujezili, ko sem rekel, da bodo H otroci
z Zgornjih Kogakov prej koneali golo, preden bo golski avtobus vzpostavil svojo linijo, a sem ge bolj
pesimistieen, de bo nas}ednji 2upan tako naklonjen Me Ivan Cankar kot ste vi, bodo ti otroci prigliod
voiakov

Odqovor (izpolni organ. ki pripravl ja odaovor
it. meve na organu:Tolo03-1/20li2#
ristoinemza odaovor*
Organ, ki je pripravil
od ovor

a
odgovora:

UKPP

Spogtovani
Kot smo vam ie podali v odgovoru na vaSe svetnigko vpraganje St. 339 in je bilo tudi
pojasnjeno na seji dne 16.12.2021,je v zaklju6nifazi izdelava projekta za izvedbo, rok za

predajo dokumentacijeje 7.3.2022.Sledi pridobitev mnenj na izdelan projekt ter

pridobitev zemlji§e.
Pojasnjeno je bilo, da bomo po vseh navedenih aktivnostih pri6eli s postopkom za izbiro
izvajalca gradbenih del.
Skladno z zagotovljenimiproraeunskimisredstvi bomo v leto§njemletu na tem odseku
sanirali cca 50 m asfaltne prevleke in sicer od vodohrana do prvega podpornega zidu
na6rtovanega v PZI dokumentaciji.
Z izgradnjo podpornih zidov kakor tudi s sanacijo asfaltne povrSine bomo prieeli v
rihodnjem letu, po zakliueenih postopkih. kot navedeno zqora

* - Elektronskopogtoz vpraganjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2beza delovanjemestnegasveta shranite v zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nanaSa vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil-a:
Tomislav REBERNIK
Podpis vodje organa, ki pripravljaodgovor:

Suzana FRAS

MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Ulica heroja Staneta 1, Sl-20CX)Maribor
T: +386.2.2201 CI)0, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://ww.maribor.si

Davena gtevilka:S112709590. Matiertagtevilka: 5883369

Sluiba za delovanje mestnega sveta

gtevilka: 0130-1/2022-22

Datum: 4. 02. 2022
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VPRAiANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra£anie/pobuda DOlnislu2ba za delovanie MS
29. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
27. 1. 2022
Datumseie MS
0
Zap. it. lraganja/pobude
MIHA RECEK

Svetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:
Dajem pobudo, de se ie obnavlja promenada v parku bi bilo prav, da se vsaj osvetlijo sprehajalne
poti po mestnem parku (stopntgee do Treh ribnikov, paviljon), predvsem sprehajalna pot proti
Akvariju terariju, kjer so korenine pod asfaltom pustile grobe sledi.

Odgovor (izpolniOHa I, ki pripravljaodgovor
;t. zadevena organu:
ristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odqovor
Spogtovani!

04003#4 /2o49 .. 2

UKPP

if

a
odgovora:

Osvetlitev poti v tMestrlemparku bo delno izvedena 2e v sklopu obnove promenade del pa
bomo izvedli lo6eno ob obnovi poti na dolo6enih pomembnejgih povezovalnih poteh v
Mestnem parku
Pot ob Ulici heroja Staneta v potezi od Tomgieevega drevoreda do akvarija bo odstranjena ter
vzpostavljena zelenica. Korenine dreves so ploenikdvignile do te mere, da varen prehod ni vee
mo2en. Z odstranitvijoasfalta in vzpostavitvijozelenice ohranimo koreninskisistem obstoje6ih
dreves katera vsekakor 2elimo obdr2ati
Zadevo srno v okviru pristojnih slu2b pregledaliter ugotovili, da je prehod peicev ter kolesarjev
tem odseku ustrezno zagotovljen po alternativnihpoteh v parku ter ploentkuUlice heroja Staneta
v neposrednibli2ini

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

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

Odgovor pripravil:
BOSTJ AN BiggIIL:
B:dLlid

DOLENC o;:tlu7Ti2PI fH:22

Priloga:

Podpis vodje organa, ki pripravljaodgovor:

SUZANA
FRAS

Digitalno podpisal
SUZANA FRAS
Datum: 2022.02.22
10:23:12 +01'00‘
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VPRAgAN.IEozrROMA POBUDASVETNICE-KA MESTNE OBrnqE MARTBORTER ODGOVOR
ORG ANA MESTNE UPRAVE

\’Dragan
>butla t'izoolni slu2ba za delovanje_MS):
it. sclcMS
29.SE.IA MS MOM
27. 1.2022
Datum sqje MS
le
POBUDA
gT. 364
Bw. it. \pralanpa]
Svetrrik-ca
MAG, BERNARD MEMON
Vsebina vpraianja/pobude:
Zakon o socialnem \'arstvu doloea. da utRine storite\' Domed na damn nnanciraJOnajmanj \ viiini polovice
cene sto!'itv'e.Trcnutno bele2inlo last strngko\’dda in rnaleria]a, kar se poslediCnoveCinoma prenesc \ iztkrtke
dcnarnic naiih uporabnikov. ki stanley pogostoniso zmoini plaeati. Torq. prak sa kuZe. da se d\'ig cene
storitve pom££i lra domu bol.i koI v c#>Einskihproraeunih po£na \ dcnarlacah upordbnikc\'. saj so nba ne ZIa2alc

odstoteksofirunciranja.

2e v preteklosti SIno bai prida prUnerom. tIa gtevilne oteine posledieno po\’i£anjaurne postavke pomoei na
domu v promeunu niso obeutile. saj sn zniPaIc dclc2c soananciranja. Skoraj tretjina (npr. primer s05ednje
regije). sc jill je odloCila za najniZji m02ni zakonsko dok£eni deld sofinancirania. Le izjeme med (#>einamipa
so zaradi dv'iga urnc pasta\;ke lnvigale tudi delei sofinanciranja. kar posledienoporneni. da cena za uporabnika

nl sprcmerljena.

Dajem pcl>uda da MOM po\’eea dcle2 subvencioniranja ekonomskc cene sloritve pomoei na domu za 10%.
torej na nadIr . da se poslediCna ZIa?a cena za uporabnika in se tako breme poveeanjastroiko\, de la in blaga ne
prena§a na uporabnika. ki ie danes lciko pokri\a suoike storit\'e pomoei na domu. Pravna podlaga je v 1on.

ClerluZrkona o socialncnr varst\’u,

Odgovor (izoolni orI

;ovor):

L. zaie\morganu.

ristoinelnza od

OrGkimravil

Ir+

cxjgo\'or:

uvrzsvFD

batunl-

IM

li, 2,2022

cxigovoIa:

Ztrkon o socialnem varstvu doIt>Ca. da k cenarn storitve pomc£i druilni na domu dqje 50glasje pristojni d£inskl
organ (Mestni s’ct). 2c od u\.odbc te storit\,e kot jayne slu2be. MOM sonnandra bist\’eno viiji delci od zakou5ko

doloecncga sa"4. Tnnurno zna Ur 73,ISt>'bza del anc. ki se nana£a IIa vcxlenje.koordiniranjc in neposredno

taxjanIe shrine in IOt!% 78 pripra\luin sklenite\'dogovora.

V letu 2022 naertujcmu. da bo IMestni svet obra\naval gradi\*o za podqjo soglasjak ceni socialnovarstvcnc

!!oOye pc>moeclrui@.na@!!BrDfOl\’l, Pri prifxavi gradiva bonMill@i pobudoyppBc'vaX

' . Elektronska po£to z vpra$anjendpobudo. la .In prcjmete iz shebe za delovar\jemcstncga svcta ghranite v 28deu. pod
katero vahte vsebino, na katcm sc nanala vpraganje/pobtKia.

Odgovor vnrite Slu2bi za delovanje rnstncga svcta do srede, 16. 2. 2022, v fiziCni obliki.

C>dgo\’orpripravil.a:
Lilijana Zorko

A-}F-‘

:Mn:Baa
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MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Slu2ba za delovanje me$tnega sveta

P
b/
Ulica heroja Staneta 1, Sl-2CX)0Maribor

T: +386.2,2201 CDa, E: mestna,obcina@maribor.si
S: http://www.maribor.si

Dav6na gtevilka: Sl127CD590, Mati6na §tevilka: 5883369

gtevitka: 0130-1/2022-24

Datum: 4. 02.2022
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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. sBie MS
29. SEJA MS MOM
Datumseie MS
27. 1. 2022
Zap. St. vpragania/Dobude

Svetnik-ca

Lim

TATJANA FRANGE2

Vsebina vpraSanja/pobude:
V Me Nova vas krajani 2e leta opozarjajo na pravo epidemijo bele omele, pa se je doslej zgodilo le
eigeenje ob nekaterih cestah oz. na zemljigeih,ki so v pristojnosti Urada za komunalo, promet in
prostor. Krajanom je bilo povedano, da pa druga drevesa na teh povrginah niso v pristojnosti Urada
za komunalo, promet in prostor, temvee v pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti, ki pa nima
predvidenih sredstev za takgno dejavnost. Velika veeina propadajo6ihdreves stoji na povrginah, ki
so sicer tudi v lasti ok>Cine,a niso deklarirane kot javne povrgine. Seveda ne gre Ie za problem ene
same mestne eetrti ali krajevne skupnosti, ampak za celotno obmo6je ob6ine.
oeitno trenutno MOM nima enotne slu2be, ki bi v mestu skrbela za drevesa na vseh ob6inskih

povrginah.Urad za komunalo,promet in prostor skrbi za »svoje« povrgine,za stanje na ostalih
ob6inskih povrginah pa o6itno nih6e. Ampak vsa drevesa so naga drevesa! Ne moremo kar zamahniti

z roko, eeg, to ni moj problem,ker spada pod drug urad. Zato mora bitiskrb za zelene povrgine
poenotena,imeti mora eno roko, ki bo skrbela zanje in ki bo imelakontrolonad stanjemin
kompetenceza urejanjezadev ter seveda dovoljsredstev za to.
Drevesa imajo razen ostalih lastnosti, ki so pomembne za vigjo kakovost bivanja v mestu, tudi
ekonomsko vrednost, ta pa je zaradi propadajo6egastanja vse manjga!Tega si urejena obeina ne
bi smela privogeiti

in da delujemo v okviru svojih pristojnosti s pogodbenimi koncesionarji na povrginah pod
statusom '’javno dobro", kateri svoje naloge tudi vestno opravljajo.
Predmetna parkirtgea tega statusa nimajo, so pa dejansko ge vedno v lasti MOM, kot nezazidana
stavbna zemlji96a, ker se zadeva zemljigkoknji2noskladno z Zakonom o vzpostav}tieta2ne
lastnine ni dokon6no uredila. S tem bi se veeina teh parcel pripisala eta2nim lastnikom, katere
dejansko tudi uporabljajo za lastne potrebe.
Zadnji dogovor ter pojasnilo na Komunalnem odboru s strani predstavnikov MOM je bilo, da
bc)dov okviru svoji slu2b (predvsem re2ijskega obrata) na predmetnihparcelah izvajalizgolj
najnujnejge ukrepe za zagotavljanje varnosti iz naslova civilne in materialne odgovornosti ter,
da si bomo ge naprej prizadevali k trajni ureditvi statusa predmetnihparcel sktadno s trenutno
veljavno zakonodajo.
Ni zgolj pomanjkanje sredste v tisto, ki Mestni obeini Maribor prepreeuje ukrepanje na povrgtnah,

ki predstavljajo funkcionalne povr§ine, ampak predvsem dejstvo, da bi glo za nenamensko
potrognjo proraeunskih sredstev ter vlaganje sredstev v nepremi6nine, ki niso last Mestne obeine
Maribor

S strani Urada za gospodarske dejavnosti, bo na upravnike veestanovanjskih objektov na
podroeju Mestne ob6ine Maribor, naslovljena pobuda, da bi se predmetne problematike lotili
skupno ter v zasledovanju skupnega citja (omejitve razrasta bele omele ter izkoreninjena

slednje)

Vse navedeno je bilo pojasnjeno na Odboru za komunalne in gospodarske slu2be in tudi da
Urad za gospodarske dejavnosti ureja zelene povrgine na vseh ostalih stavbnih zemljigeih,ki
niso javne povrgine, da Urad res nima dovolj sredstev za redno vzdr2evanje dreves, vendar pa
preko svojega re2ijskega obrata na zelenih povrginah opravi vsa redna vzdr2evalna dela, na
drevesih pa predvsem tam, kot ie omenjeno, kjer gre za varstvo 2ivljenjain zdravja ljudi in
varovanje premo2enja.
Glede pobude za oblikovanje enotne strokovne slu2be mestna uprava pojasnjuje, da slednje ni
izvedljivo, saj se za zelene povrgine skrbi v razli6nih oddetkih iz razloga razlienih re2imov, katere
so slednje podvr2ene. Zelene povrgine so v obeini, ki je ranga in velikost Mestne obeine, izjemno
razprgene ter raznolike, zaradi Cesar ni mo2no, da bi zanje skrbela enotna slu2ba, saj:

-

za zelene povrgine,ki spadajo v obcestna telesa ter javne parke, skrbi Urad za

komunalo, promet in prostor,
za zelene povrgine, ki so del Mestni ob6ini Maribor lastnih nepremi6nin ter
prestavljajo stavbna zemlji§ea, skrbi Urad za gospodarske dejavnosti, ki hkrati skrbi
tudi za kmetijska zemlji96av lasti Mestne obeine Maribor,
za drevesne vrste, ki spadajo pod poseben na6invarovanja, pa skrbi Skupna slu2ba
varstva okolja

Prav tako izpostavljamo, da oblikovanje samostojne slu2be ni zgolj problem z vidika razprgenosti
delovnega podro6ja, temvee tudi organizacijska te2ava, saj je za ustanovitev nove slu2be ali
sektorja v mestni upravi potrebna sprememba odloka o njeni organizaciji.
* - Elektronsko po6toz vpraianjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite vzadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nana6a vpraianje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil
Bogtjan Dolenc
Mojmir GRME

Suzana FRAS
vodja Urada za kOI
e, prornet in prostor

Go

vodja Urada
Z

/1

RABAR
larske dejavnosti

vJ,
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolnislu2baza delovanjeMS)
Zap. it. seie MS
29. SEJA MS MOM
Datumseie MS
Za it. vpragan )
Svetnik-ca

27. 1. 2022

MAG. HELENA KUJUND21 LUKAeEK

Vsebina vpraganja/pobude :

Dajemo pobudo, da se v Ribnigkemselu opravi prometna analiza in se na glavnicesti skozi naselje
(cesta Za tremi ribniki) omeji hitrostvo2nje iz 40 km/h na 30 km/h. Gre za ozko in vijugastocesto
skozi strnjeno naselje hiM, ki je precej prometno obremenjena. Hige, ki stojijo ob cesti na
severovzhodni strani imajo izvoz za avtomobileneposredno na cesto. Zaradi slabe preglednostije
nevarnost za prometno nesreeo pri izvozu velika, zlasti, ker vozijo avtomobilipo cesti z visoko
hitrostjo, ki je pogosto tudi bistveno vigja kot je trenutna omejitev. V kolikor bo prometna analiza
pokazala, da je smiselno postavititudi hitrostne ovire pred in za naseljem (le2e6e policaje)
predlagamo, da se takgen poseg tudi izvede. Hvala!

Odaovor

polni organ, ki pripravlia odaovor
01003- 1/2019-270
t. neve na organu
a
pristoinemza odaovor*
odqovora
URAD
Organ, ki je pripravil
KOMUNALO PROMmN PROSTOR, Sektor za
odqovor
komunaloin promet
Hvala za vago pobudo. Urad za komunalo, promet in prostor sistematieno pristopa k
izvedbi t.i. con 30. Tudi predmetno naselje- RibniSko selo je v letu 2022 predvideno za
navedeni ukrep s postavitvijo vertikalne prometne signalizacije in izrisom horizontalne
prometne signalizacije. Navedeno bomo izvedli predvidoma v poletnih mesecih tega leta
Pred ukrepom bomo Se izmerili hitrosti in gtevilo vozil s t.i. radarskimi tablami. Pridobljeni
podatki nam bodo v pomoe pri izvedbi morebitnih ge dodatnih ukrepov

Odgovor pripravil-a
Denis KOCBEK
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Suzana FRAS

VODJA UKPP
Priloga:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
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Vsebina vpra6anja/pobude:
Skupna slu2ba varstva okolja je pred 6asom vzpostavila zelo koristen informacijski sistem »MariE>or
– okolje in zdravje«, ki je namenjen spremljanju okoljsko-zdravstvenih podatkov in iz njih razvitih
kazalcev. Interaktivna karta je dostopna na spletnem naslovu https://okolje.maribor.si/okolje/.

V Listi kolesarjev in pegcev opa2amo, da ve6ina obeank in obeanov sploh ni seznanjen s to
mo2nostjo spremljanja podatkov, kI so pomembni za na§e zdravje in zdravje nagega okolja, zato vas
spodbujamo, da vlo2ite ge vee energije v promocijo tega projekta.

Ob tem dajemo tudi pobudoza namestitev ge vee stacionarnihmerilnihmest (npr. senzorjev za
merjenjekakovosti zraka, ki sta zaenkrat le dva) in preueitemo2nostiza vklju6itevpodatkov iz
mobilnih meritev (npr. https://canair.to/).

Odgovor (izpolni orna n, ki Dripravlia ode ovor'
029-88/2022-2a
It. meve na organu:
ristoinemza odqovor*
odqovora
Organ, ki je pripravil
Skupna obeinska uprava Mariboi
odgovor:
Skupna slu2ba varstva okolja

14.2.2022

Veseli nas, da je interaktivna karta »Maribor – okolje in zdravje« bila prepoznana kot eno izmed
zelo koristnih in atraktivnih podatkovnih baz pomembnih okoljskih parametrov, ki jih spremljamo
v nagem mestu ie vee let. Preprieani smc, da je njena objava zajela velik krog girge javnosti,
vsaj takgen smo imeli tudi odziv v nagi slu2bi, ko smc jo testno prvi6 predstavilijavnosti julija
2021 in povabili ljudi h komentiranju in podajanju mnenj, izboljgav. Se pa strinjamo z vami, da je

potrebno karto ge dodatno promovirati, kar bomo tudi storili. Vzporedno s posodabljanjem
podatkov bomo tekom letajavnost ge ve6krat in na razli6ne nadine napotilina spremljanje karte.

Kar zadeva pobude za namestitevge vet stacionarnihmerilnihmest za spremljanjekakovosti
zunanjega zraka v mestu, ie prou6ujemododatne mo2nosti.Zaenkratje mesto pokritoz dvema
merilcema v okviru dr2avne merilne mre2e (Vrbanski plato, Center – Titova cesta) in gtirimi
merilci v okviru mestne merilne mre2e (Krekova-Tyr§eva ulica, Tezno, Radvanje in Pohorje).
Prou6ujemo mo2nost vzpostavitve dodatnega merilca v enem izmed delov mesta, kjer ga zdaj
ge ni (predvidoma na Pobre2ju).
Moramo pa ob tem vseeno opozoriti na razlikovanje izrazov »merilec« in »senzor«. Na vseh
zgorai nagtetlh merllnih mestih -lmamo uradne mer-IInenaprave (ne senzor'le), kI delu-leio na

podlagi referenenih metod in v skladu z Zakonom o merostovju in Pravilnikom o merilnih
napravah.

Merilne

naprave

so tiste,

za

katere

veljajo doloeene

zahteve

glede

toenosti,

umerjanja, dopustnih merilnihpogregkov, pogojev obratovanja, ob6utljlvosti,zanesljivosti in
drugih natanenih zahtev. Senzorji so le pokazatelji nekih vrednosti, ki vsem tem pogojem ne
ustrezajo, zato so tudi "meritve"manj zanesljive, podatki pa ne veljajo kot »uradni«.

Vseeno pa prou6ujemo tudi mo2nosti vzpostavitve senzorjev v okviru aktualnih EU projektov, na
podlagi katerih lahko v bodoee vzpostavimo npr. mestno mre20 senzorjev vendar z lo6enimi
prikazom in jasnim poudarkom, da gre pri tem Ie za indikativne, orientacijske vrednosti
izmerjenih parametrov in da jih ne gre megati z uradnimi meritvami. V tem sklopu se lahko
prikazujejo tudi mobilne meritve. Skratka, delamo tudi v tej smeri.

. ' - Elektronsko poito z vpraganjem/pobudo,ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino. na katero se nana§a vpra$anje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravila:
Skupna slu2ba varstva okolja
Skupne obeinske uprave Maribor

Cvetka Slana, vodja slu2be

Podpis vodje organP, kirpripravljaodgovor
Mag. Zo
Vodja Skupne okkh

Priloga:

laribor
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MESTNA UPRAVA
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
VDra§anie/DObuda (izDOlnislu2ba za delovanie MS
29. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
27. 1. 2022
Datum seie MS
Zap. it. vrMa
)
Svetnik-ca
:ELJ KO MILOVANOVI
Vsebi IIa vpraganja/pobude :
POBUDA gT. 369 – 2eljko MILOVANOVIC: (prebral Josip ROTAR)

Pobre2je je po eni strani najgtevi16nejga mestna 6etrt, po drugi pa nima primerne gportnorekreacijske infrastrukture in prostorov za kvalitetno pre2ivljanje prostega dasa. V Listi kolesarjev in

pegcev smo se zato ge posebej razveselili pobude za izgradnjoSportnega parka Pobre2je, na
obmo6ju nogometnega igri96a,na Kosovelovi uliciin verjamemo, da ste se pobude razveselilitudi v
ostalihskupinahv mestnemsvetu.
Ker lahko ta relativno nezahteven investicijski podvig v obliki ureditve nogometnega igrigea, atletske
steze, kogarkarskega igri96a, koloparka, otrogkega igri§6a in drugih gportnih in skupnostnih povrgin

prinese veliko koristi in veselja za otroke, mlade in seveda tudi starejge, sploh v navezavi z

rekreaUvnim potencialom Stra2una, ki je v neposredni bli2ini,dajemo v Listi kolesarjev in pe§cev
pobudo, da Mestna obeina Maribor ie letos naro6i izdelavo idejnega projekta in v na6rtovanje vkljuei
vse pomembne dele2nike, npr. gportna drugtva, mladinske organizacije in zainteresirane prebivalke

in prebivalcePobre2ja.

Vee o pobudi lahko preberete na spletni strani NK Pobre2je:
https://www.nkpobrezje.si/stadion/sportn
i-park-pobrezje/

Odgovor

polni organ ki pripravlja odgovor
a
,t.meve na organu
pristoinemza odgovor*
odaovora
Neavtoriziranmagnetogramodgovmod2upana na seji –
Organ, ki je pripravil
odaovor:

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Odaovor DOd2uoana. dr. Sama Petra MEDVEDA (na 29. sei MS. 27. 1. 2022
Glede pobude – NK Pobre2je smo seveda seznanjeni, ta zadeva ni nova, je pa bita sedaj podana
ponovno, smo pa po obisku vseh mestnih eetrti in krajevnih skupnosti dejansko ugotovili, da ne
gre za problemPobre2ja,gre za problemMaleenika,Tezna, Peker, Radvanja itd. bi lahkosamo
ge na§teval, tudi Pobre2ja. Zato smo se ie pred 6asom odloeili, da bomo vse te gportne povrgine
prenesli pod enotno upravljanje gporta d.o.o. in da bomo za vse pripravili tudi ustrezne strokovne
DOdlaae za ureditev t.i. urbanih centrov v posameznih

KS in Me in seveda tudi gportne

infrastrukture. Na NK Pobre2je v zadnjih letih zelo dobro delajo, tam smo uredili tudi nov elektro
dovod za potrebe javne razsvetljave, da se lahko treningi opravljajo tudi v veeernem easu. Vemo,
da je to mogo6e izgrajeno na bivgem odlagali96u odpadkov, da prihaja do deformacij zemljigea,
da je biv§e obmo6je bilo prodano, je bila tista podrtija na sre60 tudi s strani privatnega lastnika

odstranjena, da je Mestna ob6ina Mlaribortudi 2e izkazala interes. Dobili so tudi ponudbo
podjetja Astra za odIcup, ki pa je bila dokaj visoka. Da, 6aka nas, tako kot je bilo re6eno, najprej
nekakgna idejna zasnova, mogo6e tudi kakgen nate6aj za ureditev tega obmo6ja in vnaprej ne
samo na Pobre2ju, tudi povsod drugod. Dejansko vlaganja v te dotrajane gportne infrastrukture,
za kar so do sedaj skrbela gportna drugtva, nekatera bolj, nekatera manj uspegno. V vsakem

primeru gre za podhranjena vlaganja, gre pa za izredno pomembne vsebine posameznih
mestnih 6etrti in krajevnih skupnosti in born rekel, v preteklih letih je bilo to izredno podhranjeno.

Urejamo tudi lastnigka razmerja na obmo6ju Dogog, tudi Brezje nima urejenega svojega
gportnega centra, tako da ni za izpostavitisamo obmo6jePobre2ja, ampak pravzaprav gre za
problem 6isto vseh mestnih 6etrtiin krajevnih skupnosti.

' - Elektronsko pogtoz vpraganjem/pobudo,ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nanaSa vpra§anje/pobuda

Podpis vodje organa, ki pripravljaodgovor:
/
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
Vpra6anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
29. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
27. 1. 2022
Datumseie MS
Zap. it. vpragania/pobude

Svetnik-ca

o

gm7

JOSIP ROTAR

Vsebina vpraSanja/pobude:

V zvezi z vpra6ar\jem, zimskega plu2enja ploenikov in kolesarskih stez, ki sva ga na prejgnji seji
izpostavita skupaj s kolegom Milovanovi6em, moram povedati, da sem nad takgnim nestrokovnim in
pavgalnimodgovorom pristojnihslu2b razoearan. Povod za moje vpraganjeje bilovet odzivov in
prito2b obdanov na slabo splu2en Stari most, preko katerega dnevno hodivet tiso6 ljudi. V odgovoru,
ki sem ga dobil, pravite da se dela opravljajo skladno s potrjenim izvedbenim programom zimske
slu2be. Zato me zanima, kako ste lahko dopustili, da je sneg na ploeniku ter kolesarski stezi, v skupni
§irini 2 metrov, ostal neo6igeen 8 dni. Ne moremo se zadovoljitiz vagim odgovorom, da se v zimskem
easu kolesarske steze ne eistijo,ampak slu2ijoza odlaganjesnega. To v mestu, ki je sprejelozaveze
za izbolj§anje kakovosti zraka, ki je sprejelo celostno prometno strategijo, ki je sprejelo trajnostno
urbano strategijo, ki se 2eli aktivno spoprijemati z izzivi podnebnih sprememb, enostavno ne more
biti odgovor.

Zato dajern pobudo, da mestna uprava do naslednjeseje mestnegasveta pripravinov program
izvajanja zimske slu2be in ga preda v potrditev mestnemu svetu, pri tem pa upogteva frekvenco in
gtevilo opravljenih poti peg ter s kolesom, ter jasno dolo6i na katerih odsekih bo 6i96enje snega
izvajala tako, da bo ob6anom omogo6ala varno uporabo plo6nikovin kolesarskih stez.

Odaovor {izDOIniorgan, ki DriDravliaodaovor
t. zadeve na organu
pristoinemza odqovor*
Organ, ki je pripravil
odqovor

01 o03-1/2019-2T3

a

odgovora

UKPP

SpoStovani
Kot smo vam ie odgovorili na vaSe vpra§anje gt. 337, bomo v letoSnjem letu pred zimsko
slu2bo v sezoni 2022/2023plan zimskega vzdr2evanja javnih prometnih povrgin v Mestni

obeini Maribor, kateri zajema tudi 6iseenje kolesarskih stez, spremenili v smislu
dodatnega eiseenja stez za kolesarje v primeru obilnega sne2enja. Plan za zimsko sezono
2021/2022je potrjen in glede na Cas in vremenske razmere, ni potrebe, da se plan sedaj
SP rem inja
Poudarek bomo dali k vzpostavitvi koridorjev eigeenja kolesarskih stez v smeri vzhod
zahod in sever-jug, s katerim bi povezali veeji del mesta Maribor
Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil-a:
Tomislav Rebernik
Podpis vodje organa, ki pripravljaodgovor:
Suzara Fras
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
VDra§anie/DObuda
Dolnislu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
29. SEJA MS MOM
Datumseie MS
27. 1. 2022
o
sm3
Zap. it. vpragania/pobude
Svetnik-ca

MAG. BRANISLAVRAJI

Vsebina vpra§anja/pobude:
Na podro6ju ulic individualnih enodru2inskih hta v mestni 6etrti Radvanje je mestna redarska slu2ba
zaeela kaznovati lastnike vozil parkiranih na ulici, ob lastni higi. Stanovalci poroeajo, da redarji pridejo

na klic prijavitelja,sicer na teh podro6jih ne patruljirajo.Ker je tovrstna praksa parkiranja ie vee
desetletijprisotna zaradi narageajo6egagtevilaavtomobilovpri enem gospodinjstvu/higiin ker gre
za majhne parcele iz sredine prej§njega stoletja, na katerih se ne da na hitro urediti dodatne parkirne
povrgine, predlagam 2upanu, da za tovrstne primere nalo2iredarski slu2bi vro6anje opominov brez
pla61jivihkazni v prehodnem obdobju v trajanju vsaj 6 mesecev do 1 leta. Stanovalci potrebujejo eas

za iskanje regitev, da prilagodijouvoze na parcele in uredijo ustrezno gtevilo parkirigena tastni
parceli; nenazadnje potrebujejo tudi eas, da ponotranjijo logiko prekrgka za parkiranje na ulici - pa

6epravpred lastnohigo.

Med tem je sosedska nevogeljivost prijavljanje prekrgkarjev redarjem razvila v novi ipod. Slaba volja,
ki ob tem nastaja in trajno uni6enje dobrososedskih odnosov utegne imeti veliko vee slabih posledic

od vrednosti prispevka od kazni v mestni prora6un. Zato predlagamuvedbo prehodnega obdobja
opominov, ker verjamem, da se podobno dogaja na celotnem obmoeju, ki ga pokriva mestna
redarska slu2ba. Urbanizem individualne stanovanjske gradnje v Mariboru od sredine prejgnjega
stoletja nam je pustil v dedi96ino veliko ozkih dvosmernih ulic v soseskah na girgem obmoeju mesta.

Prav je, da se mesto odlo6iza ustrezno kontroloprometnevarnosti in mirujo6egaprometa, ampak
dajem pobudo, da bodo za6etni prijemi na periferijiv slogu prijaznega pedagoga namesto
takojgnjega kaznovanja po gpijonski dojavi.

Odaovor (izpolni organ ki pripravlja odgovo
t. zadeve na organu
pristoinem za odqovor*
K
dN
Organ, ki je pripravil
MEDOBCINSKOREDARSTVO
odgovor

Datumpriprave
odaovora

V omenjenem naselju individualnihenodru2inskihhiMv Radvanju je veeina cest cestnega
omre2ja urejena tako, da poteka dvosmerni promet po dveh smernih vozigeih, smerna vozigea
pa niso lo6ena z lo6ilno6rto. V skladu z zakonom je parkiranje na tak§nih cestah prepovedano

saj tako parkirana vozilapredstavljajooviroza varen promet, predvsemprometkotesarjev, v
primerih, ko ni plo6nika, pa tudi promet pegcev, saj se Ie ti morajo umikatnapa6no parkiranim
vozilom Droti sredini vozi96a

r

I

Na Medobeinskem redarstvu (MR) smo preverili situacijo na terenu in ugotovili naslednje:

ve6ina hig ima urejena dvori96a za parkiranje in stanovalci parkirajo vozila na svojih
dvori96ih=

nekateri stanovalci pu96ajo vozila na cesti, 6eprav imajo urejene lastne parkirne
povrgine na dvori96ih;
pri posameznih higah so dvori§ea oz. dovozi premajhni za parkiranje vee vozil, ker imajo
namesto parkirnih povr§in urejene vrtove , zelenice in podobno;
izjemno malo hig pa je, kjer parkirnega mesta ni mo2no uredit na lastnem dvori96u.

Medob6insko redarstvo na tej lokaciji in vseh ostalih lokacijah v mestu v skladu s 3. 61enom
Zakona o ob6inskem redarstvu nadzoruje varen in neoviran cestni promet v naseljih in to na
vseh javnih povrginah, torej tudi na cestah brez lo6ilnihCrt , kjer je z zakonom prepovedano
parkiranje.

Naloge izvajajo redarji v okviru rednega dela, na teren pa so napotenitudi takrat, ko

posamezniki (stanovalci, obiskovalci, ogkodovanci, dr2avni organi ali lokalna skupnost ...)
podajajo neposredne prijave, ker se 6utijoogro2ene ali menijo, da so ogro2eni njihovinajbli2ji
zaradi napa6no parkiranih vozil. Ne glede na nekakgne dogovore, pretekle ureditve in to kar se

mogoee nekomu zdi bolj prijazno, redarje obvezujezakon in morajo postopatpo zakonu, saj v
primeru, da se kaj zgodi, bodo vsi kazali s prstom na redarja.
Torej vsako parkirano vozilo na plo6niku, cesti kjer je to prepovedano, trgu ali javni zelenici
predstavlja prekrgek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in redar je do12anizvajat
naloge v skladu z zakonom.
Redar ne more zanemariti svoje obveznosti, ker nekdo zahteva predhodno obvegeanje zaradi
pretekle ureditve ali ker je bil podan predlog moratorija za 6 mesecev za tiste, ki delajo prekrgke
v Radvanju in sI niso uredilidovolj PM na lastnem dvorigeu. To bi bilo, ee ie ne nezakonito pa
vsaj nepravi6no do vseh ostalih prebivalcev mesta Maribor, ki bi v podobni situacijinaredili
prekrgek, saj imamo tak§noprometnoureditevzaradi preozkihcest zagotovov vsaki MC in KS.
Redarji so ie do sedaj na razlienih lokacijah v MOM izvedli akcijo obvegeanja voznikov z letaki,

ko je njihovo ravnanje bilo nepravilno, ni pa bilo znakov ogro2anja ostalih udele2encev v
prometu in jih tako opozorili, da ravnajo narobe. To predvsem zaradi preventivnega u6inka in

zaradi edukativnega u6inka, saj ogromno voznikov niti ne ve, da parkiranje na cesti, kjer s posebnirn
znakom to ni prepovedano, predstavlja prekrgek

Prav tako bodo redarji ge naprej, ee bo voznik storil prekrgek in bo imeI vse znake prekr§ka
neznatneqa pomena uporabili instrument opozorila. Seveda , ko zakon tega ne bo
2

(

dopu96al, bodo izvedli naloge tako kot jih morajo po pooblastilih, saj so k temu zavezani in za
to tudi odgovarjajo.

Seveda je mo2no problemparkiranja re§it tudi s spremembo prometnegare2ima. Na primer
s sistemom enosmernih ulic na katerih pa je parkiranje dovoljeno, de girina omogo6a varno
odvijanje vseh vrst prometa.

nlektronsko
poSto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpraganje/pobuda

Odgovor vrniteSlu2biza delovanje mestnega sveta do srede, 16. 2. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil-a:
Medobeinsko redarstvo
Skupna ob6inska uprava Maribor
Urog Kosi
Vodja Medob6inskega redarstva

Priloga:

Podpis vodje organa
Mag
Vodja Skupne

rlja odgovor:

lribor

