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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
30. SEJA MS MOM
24. 2. 2022
Datum seie®
a
Svetnik-ca
G
g

Vsebina vpraSanja/pobude:
Zanima me, kakgno vlogo ima mestni svet pri doloeanju parkirigena katerihse uvaja parkirnina.
Konkretno me zanima celoten postopek, na podlagi katerega je postalo parkiranje na gramozu in na

travi pod HotelomArena pla61jtvo.
Prosimza celovitodgovorz vso komunikacijo,iz katere bo
razvidno, kdo je sprejel odloeitev,da se zaene zara6unavatiparkiranjena teh povrginah.

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
gt. zadeve na organu,
Datum priprave 16. 3. 2022
ristoinem za odaovor*
odgovora:
UKPP
Organ, ki je pripravil
odqovor
MeO
Maribor z Odlokom o ob6inskih cestah doloea re2im prometne ureditve
na obmo6jih mirujoeega prometa. To je dolo6eno za mesto, in sicer po conah od 1-11,ter
za vsa ostala parkiri§ea, ki se s prometno signalizacijo doloeijo za plaeljiva.

Strokovno-tehniene, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdr2evanje
in varstvo ob6inskih cest opravlja pristojni organ.
Konkretna prometna ureditev za parkri96e pod Pohorsko vzpenjaeo je bila na predlog
2upana obravnavana in potrjena na 29. seji MS, kjer se je obravnavala sprememba
oziroma dopolnitev prej navedenega Odloka. Ureditev parkirnega re2ima pod hotelom
Arena je bIa izvedena z namenom poenotenja parkirne politike iia tem obmo6ju, saj je
parkiranje na asfaltnem parkirigeu, ki je zaprto z rampo, namenjeno za parkiranje
imetnikov sezonskih kart za MB Pohorje in je brezpla6no.
* - Elektronsko pogto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete lz 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. 3. 2022, v fizi6ni obliki.
Odgl

And

lvil

Podpis vodje

'U&,odgovor:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda (izDOlnislu2ba za delovanie MS
30. SEJA MS MOM
Zap. it. sBie MS
24. 2. 2022
Datum seie MS
Zap. it. vpragania/pobude

Svetnik-ca

mgmgm
J02EF gKOF

Vsebina vpra§anja/pobude :
Zastavljam upravi6eno vpraganje glede semaforjev v kri2i96ih.Semaforji so namre6 zamazani do te
mere, da se svetila komaj zaznajo, dodatno problematiko vidljivostipa povzro6i ge sonena svetloba
Upam, da se bo to kmalu razregilo.

Odqovor (izDOlniorgan ki pripravlia odqovor
Olo03-1/2019-2F2
-t.zadeve na organu,
pristoinemza odgovor*
UKPP - SKP
Organ, ki je pripravil
odgovor:

a

odgovora

Vsi signalni dajalci v semaforskih kri2igeih se po zimski sezoni s strani vzdr2evalca
NIGRAD temeljito oeistijo in operejo. Navedeno se ie izvaja in bo tudi dokoneano
predvidoma v mesecu aprilu 2022.
* - 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. 3. 2022, v fizi6ni obliki.
Odgovor pripravil-a:

Aida KLIN

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Suzana FRAS
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda
s
e

Zap. it. VKa
Svetnik-ca

(izpolni slu2ba za delovanie MS
30. SEJA MS MOM
24. 2. 2022

Mc

m

MIHA RECEK

Vsebina vpra§anja/pobude:

(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Govodl oz. vpragal bom glede mariborskega Holdinga. Ker vemo, da je bil mariborski Holding
ustanovijen leta 2020, se pravi pred dvema letoma in ima veliko zunanjih svetovalcev, odvetnigkih
storitev, veliko outsourceanja, pravzaprav nieelni izkupieek za boljgimestni servts, bila je pa to na
koncu koncev vaga 2elja, gospod 2upan. Zato imam vpraganje – ali so navedeni strogki pravzaprav
upravi6eni?
Poslovno svetovanje, 50 evrov/h 16.820evrov
Kampanjske storitve 244.340 evrov
Poslovno svetovanje 73.000 evrov
Poslovno svetovanje 18.000 evrov
Poslovno svetovanje 78.571 evrov na mesec
Poslovno svetovanje 3.300/mesec 39.600/leto
C)ptimizacija procesov 8.500 evrov
Pravno svetovanje 60evrov/h 14.200 evrov

Pres clipping18.000evrov

Ingtitut za ekonomsko kooperativo 7.000 evrov
In2eniring 7.000 evrov
Prohit 2.000 evrov
Odvetnigka pisarna 60.000 evrov
Odvetnigka pisarna 28.000 evrov
Odvetnigka pisarna 12.000 evrov
Odvetnigka pisarna 9.000 evrov
Odvetnigka pisarna 7.000 evrov
Odvetnigka pisarna 6.000 evrov
lzterjave 67.000 evrov
Nezakupljena elektriena energija 1,500.000 evrov
Nesklenjena skupna zavarovanja, nesklenjen re2ijski material, skupno naro6ilo servisnih storitev
Oblikovanje logotipa Abot 13.000 evrov
In tako naprej in tako naprej
Vzdr2evanje 28.000 evrov
Svetovalnigke storitve 26.000 evrov
Dru2ba za informacijske sisteme 22.000 evrov
Revizijsko podjetje 18.000 evrov
Odvetnigke storitve 6.000 evrov

Revizijska higa 3.000 evrov
In tako naprej in tako naprej
In pridemo do konca, za vago eegnjico na tortici, iz nagega proraeuna, gospod 2upan, Jelka Vre6ko

6.198 evrov bruto, na leto 74.000 evrov bruto plaCe. Vee kot vsak predsednik dr2ave, vsak
predsednik vlade in tudi minister. Spragujem vas, gospod 2upan, v vsem tem se skrivajo strogki,
katere nag obdani obdani pla6ujejo. Je to fer? Kaj imamo od tega obeanke in obeani? Spragujem za
tri stvari, ki jih je naredil boljgimestni semis Javnih holding Maribor za Mariboreanke in Mariboreane.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
it. zadeve na organu,
'ristoinernza odqovor*
Organ, ki je)
odgovor:

Datum priprave
odgovora:

Saga Arsenovi6, 2upan (na 30. seji MS MOM):
»Hvala za ta nastop. ee bi hoteli biti realni, gospod Recek, bi moraN potem te §tevilke, ki ste jih
zdaj navajali v skupnem znesku, pdmerjatiz leti pred tem. Sedaj so sigumo manjge kot so bile
kadarkoli, nekatera od teh so ge vedno v nebo vpijo6a. In tako malo, kat je sedaj odvetnikov, po
novem, samo ge trije in svetovalnih dru2b ni, smo pa seveda biliv procesu A. T. Kearney in srno
vedeli, da nas bo nekaj stalo, se pa je tudiA. T. Kearney marsikjezni2alin jaz mislim,da smc na
pravi poO. Tudi pri rezultatih v vseh podjetjih, predvsem tam, ko smo uspeli pdd do menjav,
ka2ejo izredno boljge ezultate kot prej, tako da smo na dobri poti, I<Hubtem gtevilkam,ki sedaj
tu v tem prostoru posamezno zvenijozelo teatralno, nemogo6e.Gospa Jelka Vre6ko pa nima

nobeneplaCena Holdingu,da ne bi kdo mislil,pa tudi tistoje biloenkratv 6asu epidemije,na
pa x 12, tako da bi bilo fajn ee ne bi manipulirali osnovne matematike.
Vpraganje je bile odgovorjeno, bomo pa tudi pisno odgovorili in bom moNa tudijaz prebral enkrat

tako kot ste vi sedaj tukaj.«
Dodatno:

Temeljni ciljjavnega naroeanja v Javnem holdingu Maribor, ki ga izvajajov skladu z Zakonom o
javnem naro6anju(ZJN-3), je gospodarnanabava blaga, storitevaligradbenihdel. Neodvisno
od vrste ali velikosti posla spogtujejotemeljnezaveze javnega naro6anja,tj. gospodarna poraba
javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov,transparentnost postopka oddaje javnega naro6ila
in na6elozagotavljanjakonkurencemed ponudniki.Na ta naeinv JHMB vodijovsa javna in
eviden6na naroeila. Strogki s seznama, ki so povezani z JHMB so skupni strogki vseh dru2b iz
Skupine JHMB.
V preteklih letth so javna podjetja izvajala storitve nabave, pravne storitve, IT-storitve, vodenje
financ in raeunovodstva ter odnosov zjavnostmi samostojno. V procesu vzpostavitve skupnih in
podpornih slu2b JHMB, ko se je prieelo koordinirano izvajanje podpore odvisnim dru2bam, se je

pokazalo, da so se doloeenistrogkizmanjgali,saj se z zdru2evanjemskupnihinpodpornihslu2b
v enovito celoto ne izkazuje vee tako velika potreba po najemanju zunanjih storitev. Prednosti,

ki jih prinagazdru2evanje zgoraj navedenihslu2b, pa ie prinagajosinergijskeueinke. Prihranki,
ki jih je JHMB ustvaril iz naslova skupnega delovanja, se tako ie izkazujejo in se bodo z
optimizacijo procesov v prihodnjih letihskladno s projekcijami pove6evali. Slednji so sploh v easu
nestanovitnosti energetskega trga, inflacije in poveeevanja strogkov delovne sile pomembni, saj

lahko v Skupino JHMB povezana javna podjetja Ie na ta naein vsaj deloma kompenzirajo
omenjene negativne vplive na njihovoposlovanje.
JHMB je bil ustanovljen z namenom izvajanja strokovnih in razvojnih nalog na podro6ju
gospodarskih javnih slu2b (GJS) zato, da bi zagotovil optimalnopodporojavnim podjetjem. Ker
slednja v svojih organizacijah nimajovee zgoraj predstavljenihpodpomihslu2b, se bodo po
izvedenih kadrovskih konsolidacijah,saj je bilo vee kot 90 sodelavcevprenesenih na holding,
lahko v celoti posvetila izvajanjustoritevjavnega pomena. Na JHMB se prav zaradi tega

2

prestavlja tudi upravljanje odnosov z odjemalci. Medtem ko je obravnava strank Nigrada in
Energetike Maribor ie zdru2ena in u6inkujepozitivno, ravno v tem easu pospegeno izvajajo
aktivnosti zdru2itve obravnave strank za vsa podjetja na enem mestu v skupni Center za
podporo uporabnikom (CPU), kar bo poleg ie predstavljenih pozitivnihueinkov na poslovanje
podjetij (k eemur lahko dodamo ge uskladitev investicijskih ciklov povezanih podjetij in skupno
infrastrukturno naertovanje v srnislu hkratnih posegov v prostor) doprineslo pomembno dodano
vrednost tudi v poenotenem in usklajenem servisu za ob6ane in obeanke – uporabnike
mariborskih GJS.
' - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete lz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevl. pod
katero vodtte vsebino, na katero se nana§a vpraganje/pobuda.

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 3. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravit-a:

Priloga:

kId-Lt auFW,_

Podpis voLe organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
30. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
24. 2. 2022
Datumseie MS

M

a

JOSIP ROTAR

Svetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude :

Zanima nas, ali je mestna uprava uspela pripraviti predlog Odloka o zelenih povrginah, ki ga je
potrebno posodobiti.

Odgovor (izpolni orga r, ki pripravlja odgovor
it. aeve na organu,
ristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

UKPP, SPZ

Datum priprave
odgovora:

Spogtovani.

Mestna uprava Mestne ob6ine Mariborje ugotovila, da za pripravo novega Odloka o zelenih
povrginah2e od leta 2004 ni vee pravne podlage v novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1).

Glede na navedeno, se bo pristopilo bodisi k pripravi nujnih sprememb obstoje6ega odloka ali k
dopolnitviOdloka o na6inu opravljanja lokalne gospodarske javne slu2be urejanja in 6i96enja
utrjenih javnih in zelenih javnih povrgin v mestni ob6ini Maribor (MUV 14/11; 12/14).
Na6rtujemo, da bodo spremembe odloka uvr§6ene na majsko sejo MS.

. ' - Elektronsko pogtoz vpraganjern/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. 3. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil-a:
Barbara Bele
Podpis vodje organa, kj
Suzana,
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zao. it. seie MS
30. SEJA MS MOM
Datumseie MS
24. 2. 2022
a
,NJE gT. 358
Svetnik-ca
MAG. BERNARD MEMON
Vsebina vpraganja/pobude:
Ali dr2i informacija, da je Mestna obeina Maribor dvignita cene najemnin poslovnih prostorov in
lokalov v centru Maribora in je posledieno veliko lokalov praznih? Veliko lokalov je npr. na Korogki

cesti zaprlo svoja vrata, ker so se cene najemnin precej dvignile.

Odaovor (izpolniorgan, ki DriDravlia
odqovor
gt. zadevena organu: T01 o03-15/2019-31
ristoinem za odaovor*:

Organ, ki jer

!

odgovor:

a

I odgovora:

9. 3. 2022

odarske dejavnosti

Pozdravljeni,

Poslovni prostori, ki so last MOM, se oddajo v skladu z zakonodajo, ki ureja tovrstno
podroeje, to je Zakon o stvarnem premo2enju dr2ave in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1). Kar se tide lokalov oz. poslovnih prostorov v sredigeu mesta podajamo
naslednji odgovor.
Na Koro§ki cesti je Mestna obeina Maribor v lanskem letu uspeSno odplaeno oddala 3

poslovne prostore z Javnim razpisom (Javno zbiranje ponudb ali same JZP v
nadaljevanju) in sicer prostore na naslovih:

Koro$ka cesta 24 (Bukvarna) za 3,28 €/m2 na mesec (velikost 188,7 m2) viSina
najemnine:620,00€;
Korogka cesta 5 (popularno: Centralna postaja) za 10,00€/m2 na mesec (velikost
66,20m2)viSina najemnine:662,50€;

Korogka cesta 21 (1okalna vogalu pred stopnicami na trinico) za 8,64 €/m2 na mesec
(velikost 34,7 m2) vigina najemnine: 300,00 €;
Korogka cesta IQ (nekoe Mestna blagajna) za 8,57 €/m2 na mesec (velikost 72,3 m2)

viSinanajemnine:620,00€.

Vse izklicne najemnine so bile sestavljene na osnovi ocene vrednosti najemnine za vsak
losamezni poslovni prostor od pooblageenega cenilca. Ponudbe najemnin nekaterih

prijaviteljev na razpise in sedanjih najemnikov so bile pri dveh nepremi6ninahviSje od
izklicne najemnine in sicer za prostora na Korogki 5 in Koro§ki 21.

Kar se tiee ostalih poslovnih prostorih, ki so se oddali z Javnim razpisom (JZP) v letu
2021v strogem centru mesta so Se:
Gosposka ul. 29 za 9,15 €/m2na mesec,
Gosposka ul. 28 za 11,67€/m2na mesec in
Vetrinjska ul. 11 za 11,39€/m2na rnesec.
Z metodo neposredne pogodbe z Namero o oddaji nepremienega premo2enja je MOM v
letu 2021 oddala:
zidani kiosk it. 3 ob Partizanski cesti 1 (nasproti Lekarne) velikost kioska je 6,0 m2 za
59,16€/m2na mesec;
poslovne prostore - pisarna na Jurei6evi 8 v 2. nadstropju velikosti 32,1 m2 za 6,23
€/m2na mesec:
dva mala skladi§ena prostora skupne velikosti 32,7 m2 v drugi (2.) kleti na Tkalskem
prehodu 4 za 2,14€/m2.

Vigina vseh najemnin se revalorizira vsako leto. Revalorizacijase opravi na podlagi
indeksa cen 2ivljenjskih potreb§ein v predhodnem letu, kot je izraeunan s strani
dr2avnega organa, pristojnega za statistiko, Najemniki so o revalorizaciji obvegeeni hkrati
z raeunom meseca januarja (vsako leto).

Neko splo§no povpre6je vigine najema na m2v strogem centru mesta v peg coni je okoli
7,5 € ali v posameznih lokalih tudi eez 10 am2.
Poslovni prostori imajo razliene izklicne najemnine zaradi tega, ker niso vsi enako veliki,
nimajo vsi enako lego, razporeditevin opremljenost, ter niso vsi enako vzdr2evani.
Nekateri imajo skupni WC na hodnikih, nekateri pa so v zelo slabem stanju. Sprejemat
sklepe samo na osnovi zneska najemnine oz. viSine na m2 ne daje prave slike o neki
nepremienini ali dolo6eni ulici v centru mesta.
Veliko poslovnih prostorov pa je v privatni lasti in se ie leta in leta neuspe§no oddajajo
(npr. Slovenska ul. 10).

Najemniki ne prekinjajo najemnih razmerij sklenjenih z MOM zaradi visokih najemnin,
ampak zaradi drugih razlogov, kot so: slab promet, ukinitevpravne osebe, odhod v pokoj
ipd
' - Etektronsko pogto z vpraganjem/pobudo,ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 3. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil: Jaroslav Bauer
Podpis vodje orga#.ki pripravljaodgovor:
s poslovnimi in
Vodja Sektorja za
upr
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
30. SEJA MS MOM
Datumseie MS
24. 2. 2022
Za it. VIMa )
Svetn ik-ca
MILANMIKL

M

Vsebina vpra§anja/pobude:
Ti podatki so javno dostopni, da ne bi kdo gpekuliral, kjer sem te informacije dobil. Decembra 2021
je Mestna ob6ina Maribor nakazala revizorju Vidu Plohlu s.p. 35.227 evrov za plaeilogtirihra6unov.
Gre za razmeroma visok znesek, saj povpre6na revizija stane od 3 do 4 tiso6 evrov, kar bi torej
ustrezalo znesku povpreenim 10-im revizijam. Ra6uni so bili izdani v enakem obdobju, fizi6no je pa
nemogo6e opraviti toliko revizij. Prav tako je tudi £port Maribor d.o.o. dne 29. 12. 2021 Vidu Plohlu
pla6al 1.830 evrov. Za osve2itev spomina, ee ga kdo ne pozna, to je ta gospod, ki je bil velikokrat tu
skupaj z direktorjem gportnih objektov, ene vrste njegov svetovalec, nikjer pa ni bilo razvidno, koliko
on dejansko stane, tu pa sedaj vidimo. Pri gradivu GMS – 530 Odlok o spremembah Odloka o
preoblikovanjuJZ iOM v dru2bo z omejeno odgovorrlostjogport Maribor d.o.o., je bilo prilo2eno
Poro6ilo revizijske dru2be Resni d.o.o., katere zunanji sodelavec je tudi revizor Vid Plohl.
Kdo je bil naroenik revizije §port Maribor glede pove6anja osnovnega kapitala dru2be £port Maribor,
izvedene s strani Resni d.o.o.?
Katere revizije je opravil Vid Plohl? Kdaj so bile opravljene revizije in kdaj so bili izstavljenira6uni?
Koliko, kdo in kdaj je pla6al izvedbo revizije?
Upam, da dobim odgovor v pisni obliki. Hvala

Odgovor (izpolni organ, ki DriDravliaodqovor
2
a
t. zadeve na organu
ristoinemza odqovor*
odqovora
SKUPNA
NOTRANJEREVIZIJSKS
Organ, ki je pripraa
odqovor
Skupna notranjerevizijskaslu2ba pri Skupni ob6inskiupravi Maribor (odslej SNRS pri SOU
Maribor), v skladu z doloeiliZakona o javnih financah, zagotavljanotranjo revizijotudi 36
posrednim prora6unskihuporabnikomproraeuna MOM. Gre za 35 zavode in javni sklad, ki so
(so)ustanovljeni in financirani s strani proraeuna Mestne obeine Maribor

Ker kadrovska zasedba slu2be ne zado96a za pokritje celotnega revizijskega okolja SNRS
notranjo revizijo pravilnosti poslovanja pri posrednih proraeunskih uporabnikih zagotovi s
pomo6jo zunanjih izvajalcev, ki so izbrani na podlagi izvedenega postopka javnega naroeila

V letu 2021 je SOU za storitve notranjega revidiranja v 35 posrednih prora6unskih uporabnikih
izvedla javni razpis po na katerem je bil izbran najugodnejgi (najcenejgi) ponudnik, in sicer:

1. Vid Plohl,s.p. (za 1, in 2. sklop)v skupnivigini35.375,12EUR z DDV (28.996,00EUR
brez DDV) – za skupaj 34 posrednih proraeunskih uporabnikov ter

2.

Loris d,o.o. (za 3. sklop javnega naro6ila) v skupni vigini 2.953,62 EUR z DDV (2.421,00

EUR brez DDV) za skupaj 1 posrednega proraeunskega uporabnika.

2upan MOM se je za takgno obliko zagotavljanja notranje revizije pri posrednih uporabnikih
proraeuna MOM odlo6il,ker z izvedbo skupnega javnega naroeilarevizijskih storitev za 35
pridru2enih javnth zavodov in sklada realiziramo vee kot 50% prihranek, glede na potrebna
finan6na sredstva, ki jih je MOM, kot (so)ustanoviteljica morala zagotavljatijavnim zavodom in
skladu za izvedbo notranjih revizij pred vklju6itvijov skupno slu2bo.
Navedeno potrjuje tudi vage razmigljanje pri podani pobudbi MS it. 359.

Odgovori na vpra§anja :

Katere revizijeje opravil Vid Plohl?
Revizor Vid Plohl, s.p. je v skladu s sklenjeno Pogodbo o storitvah notranjega revidiranja,
gtevilka 0601-2/2021, z dne, 29.7.2021, v vigini 28.996,00 EUR izvedel notranjo revizijo v 34
posrednih prora6unskih uporabnikih (vrtcih, gotah, muzejih, ipd).

Kdaj so bile opravljene revizije in kdaj so biliizstavljenira6uni?
Zgoraj navedene revizije so bile skladno z dolo6iliPogodbe opravljene v obdobju od julija do
decembra 2021. Ra6uni so bili izstavljeni po izvedeni storitve, tj. po izdaji kon6nega poroeila.
Kdo je bil naroenik revizije gport Maribor glede pove6anja OK dru2be?

S podatki, kdo je bil naroenik revizije gport Mariborglede pove6anjaOK dru2be, v SNRS ne
razpolagamo.

. * - Elektronsko pogto 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. 3. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor pripravil-a:
Skupna ootranjerevizijskaslu2ba
Skupna 6b6in9ka uprava Maribor
Mag' £pef\©amberger, ddavna notranja revizorka
govor:
ribor

Priloga: /
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*0130-14/2022-41*
VPRA$ANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA ME$TNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
VDra§anie/DObUda fizDOlnislu2ba za delovanie MS
ZaD. it. seie MS
30. SEJA MS MI_)M
24. 2. 2022
Datum seie MS

Zao. it

lra§anja/DObUde

Svetnlk-ca:

mA

MILAN MIKL

Vsebina vpraianja/pobude:
Ti podatki so javno dostopni, da ne bi kdo gpekuliral, kjer sem te informacije dobil. Deoembra 2021
je Mestna obeina Maribor nakazala revizorjuVidu Plohlu s.p 35 227 evrov za plaeilo§tirih raeunov
Gre za razmeroma visok zne sek, saj povpreena revizija stane nd 3 do 4 tisoe evrov, kar bi torej
ustrezalo znesku povpreer\im 1O-imrevtzijam. Raeuni so bili }zdani v enakem obdobju, fizieno je pa
nemogo6e opravititoliko revizij. Prav tako je tudi Sport Maribor d.o.o. cIne29. 12. 2021 Vldu Plohlu
plaeal 1,830 evrov. Za osveiitev spomina, ee ga kdo ne pozna, to je ta gospod, ki je bil velikokrat
tu skupaj z direktorjerngportnih objektov erie vrste njegov svetovalec, nikjer pa ni bilo razvidno.
koliko on dejansko $tane, tu pa sedaj vidirno. Pri gradivu GMS – 530 Odlok o spremembah Odloka
o preoblikovanju JZ SOM v dru2bo z omejeno odgovornostjo gport Maribor d.o.o., je bilo prilo2eno
Poroeilo revizijske dru2be Resnt d o.o,, katere zunanji sodelavec je tudi revizior vid Plohl

Kdo je bil naroenikrevizije apart Mariborglede poveeanja osnovnega kapitala dru2be £port
Maribor, izvedenes strani Resni d.o o.?
Katere revizijeje opravil Vid Plohl? Kdaj so biFeopravljene revizije in kdaj so billizstavljeni raeuni?
Koliko, kdo in kdaj je plaCal izvedbo revizije?
Upam. da dobim odgovor v pisni obliki. Hvala.

Odgovor (izpolni organ
t. zacleve na organu,
pristojnemza odgovor
Organ, ki je pripravil

ki

bravlja odgovor

-PaRT MARIBOR d.o.o

Datum priprave
odgovora

odaovor:
Vpra§anje
Kdo je bil naroenik revizije Sport Maribor glede poveeanja osnovnega kapitala dru2be £part
Maribor, izvedene s strani Resni d.o o. ?
Odgovor

Naroenik revizije $port Maribor glede poveCanja osnovnega kapitala dru2be gport Maribor,
izvedene s strani Resrti d,a.o, je bil gport Maribor d.o.o.. Revizijo je izvedla pooblageena
revizorka ga. Natalija Pestieek,

1

* - Elektronsko po§to z vpraganjerrl/pobuda, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega $veta shranlte v zadevl,
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraianje/pobuda

Odgovor pripravil-a
Tadej Me2nar

Podpis vodje organa

ip#{a odgovor:
11Lp
I

Priloga
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Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Davena gtevilka: 8112709590, Matiena gtevilka: 5883369

gtevilka: 0130-14/2022-42
Datum: 7. 03. 2022
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
p. it. seie MS
30. SEJA MS MOM
24. 2. 2022
Datum seie MS
Zap. it. vpragania/oobude

Svetnik-ca

mgmJgm
TJA.

GOJKOVI

Vsebina vpraSanja/pobude:
lz moje strani zelo kratko vpraganje, in sicer nana§a se na lokacijonovega akvarija – terarija. Zanima
me, kako je z lokacijo novega akvarlja – terarija, kakgni so na6rti in ali je bilo v zadnjih dveh letih kaj
narejenega, da mesto dobi primeren akvarij terarij. Hvala.

Odaovor (izpolniorqar, ki pripravlja odgovor

it. zadeve na oM1,

ristoinem za odaovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

a
odaovora

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Neavtoriziran magnetogram odgovora iupana, na seji
Odqovor 2upana, Aleksandra Sage ARSENOVICA
Tu vam lahko pa konkretno odgovorim, da si pri razvijajo6i se Dravski promenadi, 14 km, 2elimo
mestotvomih vsebin, lokacija, ki je v lasH Mestne ob6ine Maribor je sedanji vrtec, zato da bi temu
vrtcu lahko primemo dali nov vrtec, razvijamo podro6je na Partizanu, kamor pride nov velik vrtec,
ki bo lahko sprostil te kapacitete in de se bomo lahko prijavilina kakgen razpis in bo tema
primema v novi koheziji, potem lahko upamo, da bomo v mestu Madbor dobili nov akvarij – terarij
in vse kar je povezano, verjetno boy v navezavi s sladkovodno floro in favno in za96ito teh vseh
vrst tukaj, ne pa toliko s plazilci, ki tukaj ne 2ivijo. Tako da za tiste bomo moraNposkrbeti s

kak§nim drugim prostorom. Tako da delamo velike korake, nat<upi,projektiranje,po6asi
pnhajamo do tja, tudi v 2elji, da bi v obnovljenem mestnem parku sedanji prostor ponovno za2ivel
6emur je bil namenjen, to je bila lepa mestna kavarna.

Podpis vodje organa, ki pripravljaodgovor:

acId//
A
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MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Utica 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

Dav6na gtevilka : S112709590, Mati6na gtevilka : 5883369

gtevilka: 0130-14/2022-43

Datum: 7. 03.2022
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
30. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
24. 2. 2022
Datum seie MS
Zap. it. vpragania/pobude

Svetnik-ca

mgMgm
ECE

Vsebina vpraganja/pobude:
Imam kratko vpraganje, eeprav smo z njimdeloma 2e seznanjeni. Gre za zaprtje, bom rekla kar
Kli6ka, saj vsi poznamo gostigee Pri teh ribnikih.Ravno zdaj, ko se je vse sprostiloin so se tjudje,
tudi zaradi vremena, zaeeli vee sprehajati, veliko ljudije negodovalo in me ie kar naprej spragujejo,
ali lahko ob6ina kaj naredi, da bilo odprto. Prebralismo ie v Ve6eru, vendar ati ste se medtem ge
kaj dogovarjali, iskali kakgno regitev, da ne bi 6akali, dokler se ne izteee tista najemna pogodba
Kakgne so mo2nosti, da bi gosti96e Pri treh ribnikih vendarle bilo odprto 6ez poletje?

Odgovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor
a
;t. zadeve na organu,
ristoinemza odaovor*
odqovora
Slu2ba
za
delovanje
mestnega
Organ, ki je pripravil
odgovor:

sm

Neavtoriziran magnetogram odgovora 2upana, na seji
Odqovor 2upana, Aleksandra Sage ARSENOVICA
Da. Smo Se iskali regitve, ponovno preverili kakSna je dikcija v sami pogodbi med Mestniml
nepremi6ninami in sedanjim najemnikom – Termami. Imeli smo tudi sestanek z odvetnikom, s
ponovno novim direktorjemTerm. Na tem sestanku sem povedal, da bo zelo kmalu kon6ana

obnova promenade,de smo ie pri tem, vas vljudnovabim, da si pogledate,saj se 2e vidijo
konture nove ureditve, ki navdihuje, in ur)am, da bomo naSli neko re§itev v okviru te pogodbe in
lahko to ponudili komu, ki bi si tega 2elel vsaj za das trajanja te pogodbe, torej ge 16 mesecev.
Ampaktakrat ko smo nepremi6nino kupili smo 2eleli imeti prazno nepremi6nino, kervemo, da jo
bomo razvijali, kar pa je sedaj postalo problem, ker je notranja oprema njihova, tako da moramo
najti neko pot v okviru tega, d-alahko s to opremo dajo to nekomu v podnajem. Ce bomo koga
na§li, mislim, da se bodo tudi oni strinjali, ker bo tudi njih razbremenilo tega kar so ie pla6ali.
Torej z eno besedo – da, delamo vse mogo6e,jutri ob 12hje na to temo naslednjisestanek.
Upajmo, da bomo uspeli, ker bi res bilo Skoda, da ta del ne bi pomagal polnitiparka.

ki pripravljaodgovor:

&RIBS)
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MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Ulica heroja Staneta 1, Sl-2CX)0 Maribor
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vora6anie/pobuda
ZaD. it. seie MS
Datum seie MS
Zap. it. vpragan

Svetnlk-ca

DOlnislu2baza delovanieMS
30. SEJA MS MOM

pobude

24. 2. 2022
VPRA N JE iT. 362
:EUKO MILOVANOVIe

Vsebina vpraganja/pobude:
Nadvoz nad gentiljsko cesto je gtavna povezava med naselji Kogagki dol in Meljski dol ter

preostankom mesta. 2e Iep eas opozarjamo na neurejeno infrastrukturo za kolesarjenje in praktieno
razrito stopnigee, ki je namenjeno pegcem, na kar je v bistvu ie opozarjal gospod Celcer pred 6asom.
Ampak v zadnjem letu se odpirajo tudi varnostna vpraganja, ki pod vpragaj postavljajo varnost vseh

udele2encev v prometu na tem nadvozu, hige v neposredni bli2iniin objekte pod nadvozom. Torej
vpragan3eje, ali obstaja kakgna dokumentacijao dar\agrIjemstar\juvan\ostitega nadvoza in ali je
mo2no dobiti vpogled v njo

Odqovor (izpolni orga r, ki pripravljaodgovor
;t. zadeve na organu,
Datum priprave
14.03.2022
'rtstoinemza odqovor* 01003-1/2019-279
odgovora:
Organ, ki je pripraa
od ovor
navoz VA0250 nad regionalno cesto R2-430 odsek Pesnica-Maribor center preko
katerega poteka LZ 242381Kr6evinska ulica je v slabem stanju, zato se je druiba DARS
d.d., ki je upravljalec navedenega nadvoza odlo6ila za obnovo. Konec leta 2020je Mestna
obeina Maribor, ki je upravljalec javno prometne povrSine nad nadvozom, z DARS-om
podpisala sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v sled pridobivanja potrebne
dokumentacije za izvedbo.
Pogodba za izdelavo izvedbenega na6rta (IzN) med DARS d.o.o., Mestno obCino Maribor

in izbranim izvajalcem(celoten postopek izbire izvajalca je vodil DARS d.d.) je v

podpisovanju, podpis se pri6akuje v aprilu 2022. Po zastavljeni easovnici je predvidena
izdelava navedene dokumentacije do konca leta 2022.
Dru2ba DARS izvaja redne in detajlne preglede predmetnega nadvoza. Dokumentacijo v
zvezi s stanjem nadvoza hrani dru2ba DARS d.d..
Mestna obeina Maribor je pristopila tudi k izdelavi projektne naloge za izdelavo projektne
dokumentacije za sanacijo dotrajanega stopnigea na osnovi katerega bo izvedla razpis za
izbiro izvajalca (projektanta). Projektna naloga bo pripravljena v aprilu 2022.

Pripravil:
Tomislav Rebernik

T:WTB.

Vodja urada:
Suzana FRAS univ.dipl.gosp. ini.
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MESTNA OBeiNA MARIBOR
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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
Datum seie MS
Zap. it. vp©a
Svetnik-ca

30. SEJA MS MOM
24. 2. 2022

o

Gi

Vsebina vpraSanja/pobude;
Stanovalci Regentove ulice in okoligkihulic so se obrnili name, saj ste jih po kratkem obisku Me

Tabor, po zgolj nekaj minutah obiska uspeli spraviti ob okoli deset parkirnih mest na Metelkovi, ki so
tam ie desetletja. Zanima me, kaj je bil povod za takgno ravnanje, ali je res, da ste redarjem naroeili,
da takoj po odstranitvi obvestilne table za dovoljenoparkiranje stanovalce brez opozorila oglobijo?
Ali ste se sploh vpragali, kaj ste s tem storili? Gre za spalno naselje, parkiranje tam je bilo dovoljeno
ie vsaj trideset Iet, pegci imajo kje hodit, imajo uveljavljenepoti. Zanima me tudi, ali ste se sredali s

predstavniki stanovalcev? Kaj ste se z njimi dogovorili ee sploh kaj, ali ste poslugali njihove
argumente? Ali boste povrnilita parkirigeaali jih uredili kje v bli2ini?Saj veste, gre za naselje iz
sedemdesetih Iet, ko ge nt bilo migljeno, da bo toliko ljudi imelo svoje avtomobile. Zanima me tudi,
kako, da smo obrobne Me in KS dele2ne predvsem takgnih posegov, restrikcij, ko pa gre za urejanje,

pa je vedno na vrsti center mesta? Kdaj boste zaeeli z urejanjem Regentove, Metelkove, in drugih
okoligkih ulic?

Odgovor (izpolniorgan, ki pripravtjaodgovor):

it. zadeve na organu, 101003-1/2019-277 1Datum priprave ]
ristoinem za odqovor*:

1

Organ, ki je pripraFVpRAVA
od&ovor: - ' -

1odaovora
MARIBOR –

1 URADZAKOMUNALO, PROMETIN PROSTOR

14. 3. 2022

m

Sre6anje predstavnikov MOM in preds)
S strani MC je bila med drugim izpostavljena problematika parkiranja na Metelkovi in ostalih
ulicah, tudi na zelenicah.

Problematika na tej lokaciji je bila veeplastna:
premalo parkirnih mest,
napa6na oz. nevarna parkirna mesta,
nedovoljeno parkiranje,
nevarne poti za peace , predvsem otroke

Po omenjenemsestanku in po preu6itviprometne signalizacijeoz. prometne ureditve je

UKPP dobil nalogo, da se na terenu preveri problematika in da se prienejo te2ave postopoma
odpravljat. Na terenu se je ugotovilo, da je bila prometna ureditev neprimerna, ker so pegci bili
prisiljeni hodit po vozi96u, kar pa je predstavljalonevarnost - predvsem za otroke. Te2ko je
pri6akovati od otrok, da bodo zaradi parkiranihavtov na ploenikihiskali druge daljge bolj varne
poti do cilja.

19.07.2018ob 13:00

-S

(

julij 2013,

lz fotografij (19.07.2018 ob 13:00 injulij 2013 ) je razvidno, da celoten odsek ni omogoeal varnega
pega6enja, saj je btlo na eni strani legalno parkiranje na plo6niku in tudi kesoni za smeti, na drugi
strani pa je bilo parkiranih kdaj tudi vee vozil kar na ploeniku, kjer parkiranje sploh ni bilo dovoljeno.

Takgna ureditev zagotovo ni bila varna in varnost pe96ev, predvsem otrok ima prednost pred
zagotavljanjem parkiranja pred vhodom v stanovanje. Te2ko je obrazlo2it 10 letnemuotroku, da
naj na poti v §olo ali na igrigee gre po uveljavljenih poteh, ki jih je nekdo uporabljal 30 let. Pred
30 leti tudi nismo imeli urejenega podro6ja varnih golskih poti in se niso izvajali posebni ukrepi
pred vrtci in golami (httrostne ovire, dvignjeni prehodi za pegce, dvignjena kri2igea, obmoeja

omejene hitrosti,kontrastniprehodi za peAce, posebna dostavna mesta za starge otrok in
podobno. Takgne ukrepe danes zahtevajo stargi, vrtci in gole, predpisujejo pa jih tudi novi predpisi

iz tega podro6ja, ki so vedno bolj stro2ji,pristojniorgan pa jih vsako leto izvaja v okviru

zagotovljenih sredstev v prora6unu in po prioriteti.

Sprejeta odlo6itev pristojnega organa je bila, da se parkiranje na ploeniku na Metelkovi ulici ukine,

saj je takgno parkiranje na tem delu neprimernoin nevarno, parkiranje na zelenici pa morajo
prepre6itistanovalcisami, saj gre za funkcionalnozemljigee. Vsaj delno bi bilo mo2nona tem
odseku zagotovitvarnost brez ukinjanjaparkirnihmest, ee vozniki ne bi parkiralitudi na plo6niku
kjer parkiranje ni bilodovoljeno, vendar tega ne glede na reden nadzor medob6inskega redarstva
in akcij obve96anja o nedovoljenem parkiranju, ni bilo mod doseei.

2

Pristojni urad je odredbo za spremembo prometnega re2ima izdal gete 12. 1. 2022, torej ne
dei, da je to bilo isti dan, ko je bil sestanek na Me Tabor. Nigrad je prometni re2im spremenil 13.
1 2022
Po spremembi prometnega re2ima na tej lokaciji:
ni vee prometnega znaka, ki bi dovoljeval parkiranje;

pred spremembo
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talne ozna6be so bile pred spremembo prometnega re2ima Se vidne, jih pa je
vzdr2evalec cest pri spremembi izbrisal.
pred spremembo
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lz fotografijje razvidno,da je vsak voznik, ki je tu ve6kratparkiral moralvedet , da je priglodo
spremembe prometnega re2ima, saj vsak voznik mora upogtevatprometne predpise in

postavljeno signalizacijo in vo2nja »na pamet« ni izgovor nikjer, tudi ne pri parkiranju pred lastnim
domom, zato posebno opozorilo ni potrebno.
Se strinjamo, da je obve§eanje o spremembi prometnega re2ima kdaj dobrodoglo, vendar pa za

takgne primereni obvezno, saj spremembani pove6ala nevarnostiv prometu,ampak pobolj§ala
varnost. Vozniki pa so do12nivedno vsak dan in na vsakem metru vo2nje spremljati prometno
signalizacijo in tudi zaznati, ko je signalizacija spremenjena ali odstranjena.

Medobeinsko redarstvo pa v skladu s 3. 61enomZakona o ob6inskem redarstvu nadzoruje varen
in neoviran cestni promet v naseljih in to na vseh javnih povrginah, torej tudi pred bloki. 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 pri}ave, ker se eutijo ogro2ene ali menijo, da so ogro2eni njihovi najbli2ji zaradi
napaeno parkiranihvozil. Ne glede na nekakgne dogovore, zahteve in to kar se mogoee nekomu
zdi bolj prijazno, redarje obvezuje zakon in morajo postopati po zakonu, saj v primeru, da se kaj
zgodi, bodo vsi kazali s prstom na redarja.

Torej vsako parkirano vozilo na ploeniku, cesti, trgu ali javni zelenici predstavlja prekrgek po
Zakonu o pravilihcestnega prometa(ZPrCP) in redarje do12anizvajatnalogev skladu z zakonom.
Redar ne more zanemanti svoje obveznosti, ker nekdo zahteva predhodno obvegeanje zaradi
pretekle ureditve, de je bila za prekr§ek podana prijava.

Po spremembi prometnega re2ima so bile s strani ob6anov na medob6}nskoredarstvo podane
prijave o nadaljevanju sedaj nedovoljenega parkiranja in redarji so vedno izvedli nadzor kot se to

ad njihzahteva

Redarji so pa tudi do sedaj v primeru direktnih zahtevkov oziroma prijav upravieenih vlagateljev

zahteve za uvedbo postopka o prekrgku, ker se je nekdo poeutiogro2enega,ravnalitako, da
so izrekli opozorilo, ee je voznik storil prekrgek in je imeI vse znake prekrgka neznatnega pomena.
Seveda, ko zakon tega ni dopu§eal, so izvedli naloge tako kotjih morajo, torej z izdajo obvestila
o storjenem prekrgku oz. z izdajo pla6ilneganaloga.

gtevito parkirnihmest se je zmanjgaloza 11, vendar ne glede na to, je v bli2inite lokacije nekaj
javnih parkiriie, ki so oddaljene vsega 2 minutihoje in so tam PM mesta skoraj vedno na voljo
(Jadranska cesta). 2al pa jih tisti, ki 2elijo parkirat toeno pred blokom ne 2elijo uporabljatt.
Parkirigea na Jadranski (oddaljena so 10C)m).

5

Situacija na parkirigeu ob Jadranski cesti: 10.3.2022 ob 13:30 (prosta parkirna mesta – najmani
15 PM)
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Parkiranje na Metelkovi kjer je parkiranje prepovedano: 10.3.2022 ob 13:35 (6eprav je 100 m
vstran najmani 15 PM prostih)
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Stanje na parkirigeuob Jadranski ob razl}enihurah

Ob ukinitviparktranjana ploenikuna Metelkoveulice v neposredni bli2iniRegentove ulice, se je

hkrati za6ela iskati re§itev za nadomestitev odvzetih parkirnih mest s preureditvijo ulic, kar bo tudi

izvedeno v prihodnosti.Vsled navedenega se je v mesecu februarju2022 ie izvedel sestanek s
pristojnimiv Me Tabor, na kateremje bilo dogovorjeno,da se bo na Regentoviuliciv letu2022
izvedlo dodatno oznaeevanje parkirnih mest z ureditvijo prometnega re2ima za vo2njo v eno smer
ter izvozom na Fochevo ulico, s eemer bomo zagotovili dodatna potrebna parkirna mesta

' - Elektronskopogtoz vpra§anjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanjemestnegasveta shranitev zadevi, pod

katero vodite vsebino. na katero se nanaga vpraianje/pobuda
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anje/pobuda (izpolnislu2baza delovanieMS
Zap. it.
30. SEJA MS MOM
Datumseie MS
24. 2. 2022

sm

Zap. it. VDragania/DObUde
Svetnik-ca

mSWESm6
nLBTmxha

Vsebina vpraganja/pobude:
Pristojne slu2be so sicer podale odgovor na mojo pobudo, ki sem jo podala na 29. seji MS.
Vendar osebno z odgovorom nisem zadovoljna, ge marU pa so zadovoljni stanovalci na
Streligki, ki stanujejo v neposredni bli2inipere6ega prehoda za peace pri trgoviniTug. Zato
podajam pisno vpraganje: Katera policijska postaja je podala poro6ilo,da ni prihajalo do
prometnih nesre6? Prosim za pisni odgovor.

m 1/2019-28
i
a
odqovora

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor

t. zmve naora i

pristoinemza odqovor*
Organ, ki je pripravil
odqovor

Urad za komunalo promet in prom

F
posredujemo poro6iloPolicijske uprave Maribor, ki je pripravila podatke o
prornetnihnesre6ah na obmo6juStreligke ulice na odseku med Ulico Pohorskega odreda in
Radvanjsko cesto. Poroeiloje pripravljenoza zadnjih pet let. Poudarjamo, da gre za celoten

odsek navedene ceste. Na prehodu za peAce, ki je predmet pisanja ni bila obravnavana

nobenaprometnanesre6a
n-\

Odgowv''bripra~MI-a:

Denis Kt)GRF#

V

qq _; --q=

\
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Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Suzana FRAS

t,

Priloga:
Podatki o prometnih nesre6ah

VODJA URADA

r
='- dt/

bRigg

lzdajatolj:
Republika
Slovenija

Ref. St.dokum€nt8:
:24.3720::/3

$tevllkaceRifik8ta: f4 de d1 83 00 Cas podpisa: 14:02, lo.03.20::
Potek voBa'/no sti. 19. t 1.2024
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Podpisnik: Rafael Vikunik

REPUBLf KA SLOVEN IJA

MINISTRSTVOZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA

PolicijskaupravaMaribor
Maistrova
ulica2, 2000Maribor

T: 02 222 12 00
E: pumb@policija.si
www.policija.si

Gospa Polona gkofi6
Mestna ob6ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

6tevilka:
Datum.

224-37/2022/3 (3F22-02)

Zadeva:

Podatki o prometnihnesreeah na Streli§kicesti v Mariboru– odgovor

Zveza :

10. 3. 2022

vage zaprosilo z 9. 3. 2022

Na podlagi vagega zaprosila z 9. 3. 2022 vam posredujemo podatke o obravnavanih prometnih
nesre6ah, posledicah, vzrokih in udele2encih prometnih nesre6 na Streligki cesti v Mariboru, na
odseku med Ulico Pohorskega odreda in Radvanjsko cesto.

gtevilo prometnih nesree

Posledice
0 A
C

gg0

gIla

E:U

aS

Je la

J

Ji

2017
2018
2019

'i

v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2022 na navedenem odseku Streligkeceste nismo obravnavali
nobene prometne nesreee.
Od 48 udele2encev prometnih nesree (v obdobju od 1. 1. 2017) je bilo v prometnih nesreeah
udele2enih 39 voznikov osebnih avtomobilov,2 voznika tovornih vozil, 2 kolesarja (oba v letu
2021, od katerih je bil en hudo in en lahko telesno pogkodovan), 2 pegca (en v letu 2019 in en v
letu 2021, oba pa sta bila lahko telesno po§kodovana), 2 voznika mopeda in voznik avtobusa.
Najpogostejgivzroki prometnih nesre6 so bili nepravilni premiki z vozilom. neustrezna varnostna
razdalja in neupo§tevanje pravil o prednosti (slednji je izstopal predvsem v letu 2021 in je bil
tudi vzrok prometne nesre6e s hudo telesno pogkodbo).

S spogtovanjem.

Pripravil:

mag. GabrijelSternad
samostojnipolicijskiingpektor

Po pooblastiludirektorja
Rafael Viltu2nik
pomoenikdirektorja
vi§jipolicijskisvetnik

Poslati

- Polona gkofi6, Mestna obeina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor - (elektronsko)
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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
30. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
24. 2. 2022
Datumseie MS

M

a

nM2L

Svetnik-ca

Vsebina vpra§anja/pobude:
Vpra§anje za 2upana, Arsenoviea. Koliko so varni e-mailu na stre2nikihMOM, ki jih uporabljamo tudi
svetniki MOM pred zlonamernimi zlorabami? Podvpraganje: ali ste imeli kakgne negativne izkugnje?
Spragujem tudi iz razloga, ker pred 6asom vern, da ste kot 2upan raje uporabljalisvoj mailbox
Ro2marin, namesto maribor.si, verjetno iz nekih razlogov. Tako ste mi rekli, ko smo bili v koaliciji. To
je resno vpraganje.

Odgovor (izpolni organ ki pripravljaodgovor
,t.meve na organu,
Datum priprave 24. 3. 2022
Dristoinemza odaovor*
odgovora
Slu2ba za informatiko
Orgarne pripravil
odgovor:
Sekretariat za splogne zadeve
Na Mestni ob6ini Maribor ne uporabljamo lastnih e-pogtnih stre2nikov, ampak infrastrukturo
podjetja Microsoft v oblaku. To torej pomeni, da za varnost infrastruktureskrbi eno najveejih
svetovnih podjetij na podro6ju informacijske tehnologije, ki ustrezno skrbi tudi za k}bernetsko
varnost. Za dodatno mero varnosti pa vsa elektronska pogta, naslovljenana Mestno obeino

Maribor, potuje skozi varnostne stre2nike zunanjega izvajalca, strokovnjakana podroeju
kibernetske varnosti, kjer gre skozi filtre, ki ozna6ijo sumljivo ali potencialno nevarno elektronsko
pogto. S tehnienega vidika je torej stopnja varnosti elektronske pogte na Mestni obeini Maribor
zelo visoka

* - Elektronskopogtoz vpra5anjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanjemestnegasveta shranttev zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda.

Odgovor pripravil-a:
Damijan JAMgEK, vodja slu2be
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Podpis vodje organa, Xi-prtpnvlja odgovor:
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MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Ulica heroja Staneta I, Sl-2000 Maribor
T: +386.2.2201000. E: mestna.obcina@maribor.si

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

Sluiba za delovanje mestnega sveta

gtevilka: 0130-14/2022-48

Datum: 7. 03.2022
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VPRAgANJE OZIROMAPOBUDASVETNICE-KA MESTNEOBeINE MARIBORTER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
30. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
24. 2. 2022
Datumseie MS

a

Svetnik-ca

mFSm

MELITA PETELIN

Vsebina vpraSanja/pobude:
Zahvaljujem se gospe Suzani Fras, vodji Urada za komunalo, promet in prostor, da je na seji Odbora
za komunalne in gospodarske javne slu2be, dne 23. 2. 2022, na moje vpraganje, ki so mi ga poslali

stanovalci Celjske in Frankolovske ulice, pojasnila, da ste ie v fazi priprave obnove in ureditve
Celjske in Frankolovske ulice, imenovane kare ali bumerang. Tam so stanovalci 2e dalj Casa zelo
zaskrbljeni, saj je bivanje, hoja, parkiranje vozi96, postalo skoraj nemogoee, zaradi neurejene ceste,
nepravilnega parkiranja, in skratka zelo slabega bivanja. Hvala.

Odgovor (izpolni organ ki pripravliaodgovor
t. zadeve na organu
Datumpriprave 15. 3. 2022
pristoinemza odqovor*
odaovora
Organ, ki je pripravil
Slu2ba za delovanje mestnega

sm

odgovor:

Neavtoriziran magnetogram odgovora 2upana, na seji
Odqovor 2upana, Aleksandra Sage ARSENOVI
Mene pravzaprav veselijo te pobude, ki ne prihajajo 6isto iz centra, ker smc tukaj o6itno to neko
doma60 nalogo relativno dobro opraviliin zdaj vidimo te razlike, da tam kjer smo se lotili,je ie
bolje, torej so bolj varne kolesarske steze, zelenice in ostale stvari, ampak ne gre vse naenkrat.
Bomo po6asi tudi prigli na vse konce in kraje

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

A

'MAR\

: ) r
\&

MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
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Ulica heroja Staneta I . SI-2000 Maribor

T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Davena §tevilka: Sl12709590, Matidna gtevilka: 5883369

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

gtevilka: 0130-14/2022-50
Datum: 10. 03. 2022
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VPRAgAN JE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
30. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
24. 2. 2022
Datum seie MS
a
Svetnik-ca
MATEJ
LVC
Vsebina vpra§anja/pobude:
Z ukinitvijo nekaterih ekologkih otokov so postali preobremenjeni zabojniki za megane komunalne

odpadke, ki jih imajo eta2ni lastniki pred bloki. Nekateri stanovalci nimajo mo2nostizaklepanja

zabojnikov za megane komunalne odpadke in nekateri so si tako namestili kamere z napisi, da bodo

krgiteljeprijaviliingpekciji (npr. na Trubarjevi ulici). Drugt stanovalci so si iz lastnih sredstev iz
rezervnega sklada uredili zunanje smetarnike. Mestno obeino Maribor spragujem ali lahko skupaj s

podjetjem Snaga in posameznimi upravitelji veestanovanjskih zgradb poskrbi za ureditev
smetarnikovza megane komunalneodpadke?
Odaovor (izpolni organ ki pripravljaodgovor

S. neve-na organu,

ristoinem za odqovor*:
Organ, ki je pripran
odgovor:

046

-

Za

Datum priprave
odgovora:

III.os. LoU

I)ReP- sup

Spogtovani!

Ravnanje s komunalnimiodpadkiv MOM se ureja v skladu s:
Uredbo o obvezni ob6inski gospodarski javni slu2bizbiranja komunalnihodpadkov
(Ur. list RS it. 33/17)
Uredba o sprernembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni ob6inskigospodarski javni
slu2bi zbiranja komunalnihodpadkov
(Ur. list RS St. 33/17)
Odlokom o na6inu opravljanjaobvezne !okalne gospodarske javne slu2be ravnanja s

komunalnimi odpadki v Mestni obeini Maribor (MUV gt. 9n020)
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o na6inu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne slu2be ravnanja s komunalnimiodpadki v Mestni ob6ini Marjbor
(MUV gt. 2/2022)

Zbiralnice lo6enih frakcij - ekolo§ki otoki (EO) so urejene na javnih povrginah in niso
namenjene za zabojnike me§anih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev (MKO)
Na EO so name96eni samo zabojniki za papir in papirno embala20, ter zabojniki za steklo in
stekleno embala20

Z loeevanjemodpadne embala2ev gospodinjstvth(leta2020 - rumenevreee) so se z EO

urnaknili zabojniki za odpadno embala20. Veestanovanjskim objektom so se dodelil dodatni
zabojnik za odpadno embala20, enostanovanjski objekti so prejetitipiziranerumene vreee.

Zabojntkeza MKO morajoimetiuporabnikinamegeenena svojem funkcionalnem zemljiSeu
(zbirno mesto), ter sami poskrbetiza urejenost Ie teh. Zaklep zabojnikov s kljueavnico se lahko
naroei pri javnem podjetjuSnaga.
Prevzemanje meganih komunalnih odpadkov se izvaja po sistemu od vrat do vrat, skladno s
koledarjemodvoza gospodarskejavne slu2be(GJS). Uporabnikioz. upravniki
veestanovanjskih objektov, so do12niprepustiti odpadke izvajalcu GJS, v tipiziranih zabojnikih
ali vreeah na prevzernnem mestu - na javni povrSini.
Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto (mesto, kjer so stalno namegeeni zabojniki),
vendar to velja Ie v izjemnih primerih, kot to doloea veljaven odlok:

Odlok o spremembah in dopolnitvahOdioka o na6inuopravljanjaobvezne lokalne gospodarske
javne slu2be ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni ob6ini Maribor, MUV gt. 2/2022, 5
alineja 9. elena)
» (5) Ce s tem sogla§a pristojni organ, so lahko prevzemna rnesta hkrati tudi zbima mesta. To

velja Ie v izjemnih primerih, kadar prostorska, arhitekturna ali prometna ureditev ne
omogoea zbirnega mesta pri uporabniku oziroma kadar uporabnik nima svojega

pripadajoeega zemljigea. C) vlogi uporabnika odlo6a und, phstojen za komuna to, z upravno
odlo6bo po predhodnem soglasju posebne kornisije. Komisija je sestavljena lz p©dstavnika
urada, pHstojnega za komunalo, medob6inske ingpekcije in izvajalca gospodarske javne
slu2be. «

' - Elektronsko pogto z vpra§anjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do srede, 16. 3. 2022, v fizieni obliki.
Odgovor priAravila:
Majda TONAK
Z

travljaodgovor:

Pritoga:
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