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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
32. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
21.04.2022
Datumseie MS

mPgmJgm3

Zap. it. vpragania/pobude
Svetnik-ca

-2J

e

Vsebina vpraSanja/pobude:
V zaeetku aprila je bila v jasnosti naznanjena informacijao ureditvinovega odseka Dravske
kolesarske poti med Starlm mostom in dvoeta2nimmostom, v do12ini1,1 kilometra.
V Listi kolesarjevin pe§cev se ie od svojega nastanka zavzemamo za razvojkolesarskega omre2ja
in borimoza finanenasredstva, ki so temu razvoju namenjena. Ob tem se nam zdi zelo pomembno,
da se s temi sredstvi ravna ekonomi6noin transparentno,da za svoj denar dobimole najve6 in Ie

najbolj kvalitetno kolesarsko infrastrukturo,

Ob najavi gradnje doti6nega odseka Dravske kolesarske poti so pri Veeeru izra6unali, da bo en
meter te potistal 3.800 evrov, kar je razburilodel javnosti in spro2ilopomislekeo upravieenosti.
Ker si ne 2elimosence dvoma ob razvoju kolesarskega omre2ja,spra§ujemovodstvo MOM ali lahko
pojasnjevanju te cene posvetu vee pozornosti oz. obrazlo2i, eemu ta nadpovpreeno visoka cena
kolesarskesteze?

Odaovor (izDOlniorgan, ki DriDravliaodaovor
Si aM
na orna Ln01003-1/2019-294a
ristoinem za odaovor*:

1

r

1odaovora

Organ, ki jer
lnalo, promet in prostor
odaovor
Sekunalo
in pomet, kot strokovna slu2ba Mestne obeine Maribor za podroeje prometa
podaja odgovor kot sledi.
Najprej se zahvaljujemo za vpraganje.

Mestna ob6ina Maribor je v zaeetku letognjegaleta prieela s postopkomizbire izvajalca za
izgradnjo prve etape Dravske kolesarske poti do Adami6evega naselja do dvoeta2nega mostu
(1 etapa je nekje od Starega mostu do dvoeta2nega mostu) in dne 11.04.2022 z izbranim
izvajalcem podpisala izvajalsko pogodbo v vrednosti 4.217.758,88 EUR (z vklju6enim DDV).
Predmet pogodbe je gradnja kolesarske poti do12inecca 1.100 m, girine4.00m. Investicija znaga
958,58 EUR/m2, v sklopu investicije pa se bo izvedla kolesarska pot, izgradilise bodo oporni
zidovi, uredita se bo ambientalna razsvetljava, poskrbljeno pa bo tudi za odvajanje meteornih
(zalednih) voda.
Za predmetni projekt je Mestna obeina Maribor pridobila nepovratna evropska sredstva v vigini
2.255.999,25 EUR. Glede na vrednost projektaje ob6ina ie pred odlo6itvijoo podpori operacije
s strani MZI prieela razmigljati o optimizaciji projektnih regitev. Pred podpisom pogodbe z MZI o

sofinanciraniu proiekta (pogodba podpisana 14.04.2022) MOM ni mo(IIa aktivno DristoDitik

opUrnizacij projekta, sai same prijave ni smeSa sprem\n}ati. Vse od pot:ip\sapogodbe pa ie teeejo

aktivnosti v smeri racionalizacije nameravane gradnje (pridobivanje ponudb za izdelavo
projektnedokumentactjeza optimizacijo).Prav tako pa smo na MZI naslovilivpraSanjeali je
nameravana optimizacija sploh dopustna in prejeli pozttiven odgovor

' - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo. ki jo prejmete iz Stu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevt. pod
katero vodite vsebtno, na katero se nanaga vpra§anje/pobuda,

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do ponedeljka, 6. decembra 2021 v fizieni

obliki.

Odgovor pripravil:
Bogtjan gTUHEC

Podpisvodjeorgana,ki pripravljaodgovor:
Suzana Fras
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OB6INE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
VDraganie/pobuda (izDOlnislu2ba za delovanie MS
ZaD. it. seie MS
32. SEJA MS MOM
Datum seie MS
21. 4. 2022
P
Za it. vpragania/pobude
Svetnik-ca

M2L

Vsebina vpraianja/pobude:
(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Tudi glede vpraganja vidim, da delovanje 2upana najverjetneje, upogtevajoe resnost situacije, ie gre
v tej smeri. Vpraganje je naslednje: Ali obstoje6akoalicijska pogodbadopu96atak§na ravnanja in
obnaganje 2upana MOM, kot ga lahko spremljamo v okviru afere »Nasilje nad mladoletnikom«?
Danes ni 2upana tu, jaz sem pobudo in vpra§anje spisal ie pred tem in prosim za pisni odgovor. Me
je pa, kot ve6inoMariboreanov, blazno zbodlaizjava, ki je citiranav easnikuVe6er. lzjava, ki jo je on
poimenoval iskreno opravi6ilo, se glasi: »Mislim tudi, da si takgnih otrok dru2ba niti ne 2eli, niti ne
zaslu2i.« Kaj je 2upan kot funkcionar drugega najveejega slovenskega mesta s tem mislil,v t.i.
iskrenem opravi6ilu? Na kak naein si naj teh otrok dru2ba niti ne zaslu2i, niti ne 2eli? Kaj bi on s temi
otroci naredil?

Odaovor (izpolni organ ki pripravlja odgovor
-t. zadeve na organu,
oristoinem za odgovor*
Kabinet 2upana
Organ, ki je pripravil
odgovor

a

odgovora

2upan je kasneje tudi pred mediji pojasnil, da je bila ta izjava napa6no formulirana. Manjkal je
kljueen glagol in sicer, »da si takgnega obnaganja otrok dru2ba ne 2eli<
r

e za delovanje mestnega sveta shranitev zadevi, pod

katero vodite vsebino, na katero se nana§a vpra§anje/pobuda.

Odgovor pripravil-a: Kabinet 2upana
Podpis VOl

/

pripravljaodgovor:
#
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VPRA$ANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OB6INE UARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra£anje/pobuda
Zap. St. seie MB

Datum seie MS

Mgt.

vp

Svetnik-ca:

polnislu2ba za delovanieMS
S
21. 4. 202)

&AgMa3t38t

MAG. BRANIS–LAVRAJI

Vsebina vpra§anja/pobudo:
Na delu zemlji96av Radvanju ob Pohorski ulici.ki je v kolektiwlitasti stanovalcev vrstnihhiB in dveh
stanovanjskih blokov so v skupni akciji odstranjena unieena igrala in je 28mljigee oei96enoter je na

novo urejenazelenica. Gre za zemljigee, ki pripadablokuna naslovuPohorska7 (12% solastnik),
bloku na naslovu Pohorska 9 (27% solastnik) in vrstnim hiSam na naslovu Pohorska utica ll-llc,
1:b13d, l$15h, 17.17f, 19.19g (61% solastnikD.Sedaj v naslednjifazl, ko 2elimota prostor
oplemenititi, skupaj z Mestno obCino, s postavltvijofitnega na prostem in nekaj klopmi.

Ker pa gre za zemljigee v zasebni lasti, bi projektbil iwedljivIe s soglasjem veeinelastnikovin
odlokom obeine, da se za udejanjanje projekta uporabi oblikajavno zasebnega partnerstva.
Vpra§anje, ki ga naslavljam na 2upana je, kakgne so mo2nosti, da se projekt uredttve izvede kot
javno zasebno partnerstvo, ko bi lastniki prispevaJI zemljigCe, obeina pa opremo - fitne$ naprave in
Hopi. Pedal sem pobudo 2upan, da lahko obCinska projektna pisarna razi§ee mo2nostire$itve.
Nedavna akcija ei$6enja in ureditve zemlji£ea je izpeljana v celoti, z lastnimi sred$tvi in hRm, zato je
prieakovati, da bo ot>dinav nas videla zanesljivega partneaaza kvalitetnonadgradnjodo sedaj
narejenega.

Odaovor (izpolniorgan, ki nriDravl}aodaovor
m2 i6if021
{t. zachie na o-rialu,
pdstoinemza odgovorOrgan, ki
odgovor:

jeman

Daturnpriprave Ifs.2022
odqovora
o
jie projekte in investtiTe
Urad za komunalo lromotin prostor

Podroeje javno-za$ebnega partnerstva ureja Zakon o javno-zasebnem pi
(Uradni list
RS, St. 127/06). Ta v 2. Clenu doloda, da javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmede
zasebnega vlaganja v Javne prajekta in/alijavnega sofinanciranjazasebnih projektov, ki so v
javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnedem v zvezi z izgradnjo
vzdr2evanjem in upravljanjomjavne infrastruktureali drugimi projekti,ki so vjavnem intere8u, in
s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih sluib ali dejavnosti, ki se zagotavljajo
na na6in in pod pogoji, ki veUajoza gospodarskejavne slu2tn, ozirorna drugih dejavnosti, k8terih
izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev
v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v colotivjavnem interesu, oziroma v dejavnosti
katerih izvaianie
v iavnem interesu. Namen zakona ie tudi aotovtti
glednost,

konkurenenost, nodiskriminatornost in po$tenost po$topkov nastajanja ter skIeMnj&h izvajanja

posameznih oblik javno-zasebnegapartnerstva, varovati javne interese v tern razmerju
(predpisanih naeinov unsnibvanja javnega interesa) in zagotovitivplivjavnega partneda na to,
da se predmet javno-zasebneg8 partnerstva izvaja v javnem interesu.

V primeru.da bi se javni partner.torej MOM odlaCilaza izvedboprojektapo JZP bi morala
predhodno izvesti oceno upravieeno
sti katere narnen je ugotovitevupraviCenasti izvedbe

projekta po JZP, nato pa sprejetiaki – odlok o JZP, ki bi bil pravna podlaga za izvedbojavnega
razpisa. Javni partner namree v okviru JZP nima mo2nosti, da bi pogodbo skl6nil neposredno z
za$ebnim partnerjem mimo razpisa. Na podlagi obstojeee zakonodaje JZP projekta po$tavitve
tgral kat je predlagan ni mogode izvesti.

i
'1

b

V MOM se zavedamo problematike
pomanjkanjaotrogkihigrigena javnihpovr§inah,zato smo f
k projektu proaktiwto prl3toplll.Na podlagi narejene analize stanja, pobud MC/KS in :

participativnega proraeuna ugotavljamo, da so potrebe po javnih urbanih povr§in za lgro, gport
in rekreacijo za vso $tarostne in ciljne skupine med drugimi $eveda tudi za o$ebe s posebnimi
potrebami, zelo veltke. Zavedama se te problematike in pomena gibanja, nkreacije, igre,
dru2enja ter zdravega 2ivljenjskegasloga, zato je naga 2elja, da na vseh lakacijah vz;Dstavimo
dovolj tovrstnih javnih povr§in glede na gostoto prebivalstva v posameznem k@u. lz tega
razloga v prora6unu 28gat8vljamosredstva za tovrstne vsebine, ki pa so $eveda omejena, zato
zbiramo tudi donatorska $redstva. MOM vzpostavlja nova in obnavlja ob8toj8ea igHgh otrogka
igriiea na javnih urbanih povr$inahter v vrtcih in OS.

Sodelujemo tudi z upravniki funkcion8lnihzemJjigC, ki so $kupajz lastnikiin sola$tnikistanovanj
pri$tojniza upravljanje igralnihpovr§in na zasebnih zemljigeih,Obvestijo nas bodisl o ignlih na
funkcionalnih igrigeih. ki ne zagotavljajo varnostnih standardov in ustrezno ukreparno (se igrala
odstranijo, da ne pride do po$kodb).
Za obmoeje FRadvanja na6rtujemo postavitev igral v letu 2023.

L

. ' . Elektronska poStoz vpraianjem/pobudo, ki jo prejmete h Sluibe za delovanje mestnega svet8 shranitevz8devi, pcg
katero vodtte vselina. na katero se nanaia vpn5anje/pobuda.

Odgovor wnite Slu2bi za delovanjemestnega sveta do torka, 17. 5. 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
mag. Marija Tanacek, SRPI
Mojca LegciK UGD
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OB6INE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
32. SEJA MS MOM
Datumseie MS
21. 4. 2022
Zap. it. vpragania/pobude P
Svetnik-ca
MIHA RECEK
Vsebina vpraganja/pobude:
(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Hvala za besedo, gospod pod2upan.Verjetnonas 2upan sligi,tako da ga lahko navedem. Od danes
naprej vas ial ne morem veE naslovitiz g. 2upan. Zastavljam vam pa naslednjevpraganje: Kako je
mo2no, da kljub velikemu gtevilu PR slu2b, katere stanejo mestni prora6unnekaj deset tisoe evrov,
v va§em mandatunekaj sto tiso6 evrov, ne opravljajosvojega dela. Namre6,spragujem vas, kako
lahko pridejovjavnost ankete, po katerihste biliizglasovani za skoraj najslabgeocenjenega 2upana
v Republiki Sloveniji. Pri6akoval bi, da se takgne stvari s takgno PR slu2bo ne pojavijo vjavnosti in
da za6nejo vage PR slu2be delati za to kar so pla6ane iz nagega denarja, denarja davkopla6evalcev.
V nasprotnem primeru je bolje, da ta denar namenimo obnovam aol in preplastitvam cest, kot pa da
denar me6emo skozi okno.

Odgovor (izpolniorgan ki pripravlja odgovor
;t. zadeve na organu,
lristoinemza odqovor*
Organ, ki je pripraW
Kabinet 2upana

a

odgovora:

odgovor:

V veljavnem prora6unu je na prora6unski postavki Odnosi z javnostmi rezerviranih 65.024 EUR

sredstev. Prostih sredstev je trenutnoge 27.161,30 EUR. lz navedenegaizhaja, da ne gre za
vee sto tisoe EUR.
Ta sredstva niso namenjena pla6amzaposlenih, ki po Vagih navedbahne opravljajo svojega
dela, ampak so sredstva v najve6jimerinamenjenaza:
spremljanje in analizo medijskih objav (sklenjena pogodba);

fotografiranjena prireditvahMOM;
tiskarskestoritve;

podporo pri kornunikaciji na socialnih omre2jih;
podporo pri kornuniciranju projektov.

Slu2ba za odnose z javnostmi delujeprofesionalno,strokovnoinv koristMestne ob6ine
Maribor kakor tudi v korist nienih ob6anov.

. ' - Elektronsko poStoz vpra5anjem/pobudo, ktjo prejmeteiz Slu2be za delovanjemestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana£a vpraganje/pobuda.

Odgovorpripravil-a:Kabinet 2upana
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS
32. SEJA MS MOM
21. 4. 2022
Datum seie MS
a
Svetnik-ca

STOJANAUER

Vsebina vpraSanja/pobude :
(povzeto po neavtoriziranem magnetogramu)
Kakgen je obseg dela treh svetovalcev v Javnem holdingu Maribor in s am bodo izpolnilinormo za
prejemek 1000 evrov meseeno?
Na zadnji seji sem podal vpraganje oz. pobudo, zanimalo me je, ali je res, da imajo dani Nadzornega
sveta v Javnem holdingu Maribor ge svetovalce, ob silnem svetovanju A. T. Kearneya, ki nas stane
pol milijona evrov. Danes sem dobil odgovor, da je res, da ima Javni holding oz. njegovi dani
Nadzornega sveta tri svetovalce, ob silnem svetovanju A. T. Kearneya. In sicer so to: Iris Ladinik,
Aleksander Majhen in Damjan gkrinjar. Njihovhonorar je vsak mesec, ne glede na to ali se Nadzorni
svet sestane ali ne, 1000 evrov pavgala. Seveda me zanima, s kak§nim namenom so se imenovali
ti svetovalci ob silnem svetovanju, ki ga za pot milijonaevrov, ki ga seveda plaeujemovsi mi in
posledi6no ob6an, ki plaeuje polo2nico preko javnih podjetij. Namre6 javna podjetja ta denar
vplaeujejovsak mesec holdingu,ki pa ta denar nakazuje A. T. Kearneyu, da smo si na jasnem. V
tem odgovoru pi§e, da so to strokovnjaki, ki svetujejo na podroeju informacijske tehnologije,

modernizacije, digitalizacije poslovnih procesov in optimizacije strogkov. Moje vpraganje na zadnji
seji je bilo, kako so ti svetovalci strokovno usposobljeni – tega odgovora tukaj ni. Zanima me, ali
lahko mestni svet, ker mi predstavljamo ob6instvo v Mariboru, vsakega, ki pla6uje polo2nice v
Maribor, dobimo vsaj odgovore na ta vpraganja, in ali lahko dobimo pogodbe, kdo in na kakgen na6in
jih bo pravzaprav nadziral za njihovosvetovanje ali je ta svetovalnostmorda celo izmerljivain ali
imajo morda neke normative, kaj morajo na mesec narediti, ali pa so dobili 1000 eurov kar tako, ker
so pad nekomu vgee. In ie posebej, zakaj ge trije dodatni svetovalci, ee pa imamo A. T. Kearney, ki
za to dobi pol milijonaevrov. In za vse to, kar sem zdaj prebral,je njihovaposlanska do12nost,da za
pol milijona evrov seveda to delo opravijo. Prieakuje, da bom vsaj do naslednje seje dobil odgovor,
pa ne samojaz, cel mestnisvet prosirnin vsi ob6ani mesta Maribor. Ker vsi pla6ujejote svetovalce.
Veste, za tiso6 evrov morata dve trgovki v Mercatorju delati cel mesec. Hvala lepa.

Odqovor (izpolni organ ki pripravliaodgovor
/
;t. neve na organu,
Datum priprave 18.5.2022
Dristoinemza odqovor*
odgovora:
JAVNI HOLDING MARIBOR
Organ, ki je pripravil
odgovor:
Uvodoma je treba pojasniti, da vloge in dela dru2be A. T. Kearney v Javnem holdingu Maribor
ter svetovalcev nadzornega sveta JHMB nikakor ni mogo6e primerjati. Naloge, ki so v domeni

dru2be Kearney, namre6 vkljueujejo usmerjanje, pripravo in implementacijo novega modela
organiziranosti JHMB s ciljem doseganja prihrankov in raztienih sinergijskih ueinkov. Prav tako
je bila omenjena dru2ba izbrana z javnim razpisom. Medtem so bilisvetovalci nadzornega
sveta JHMB anga2irani na zahtevo nadzornega sveta in svetujejo slednjemu kot nadzornemu
organu dru2be. Glede na to, da za svoje delo prejemajo meseeno plaeilo, so nadzornemu svetu
na voljo za vsebinsko zagotavljanje podpore na vseh podroejih, kamor segajo njihove
reference. Gre za podro6ja od informacijske tehnologije, modernizacije in digitalizacije
poslovnih procesov, optimizacije strogkov, finan6nega kontrolinga, poslovnega in finan6nega
svetovanja, prodaje, tr2enja in nabave do vodenja razlienihdru2b. Pogodbe s svetova Ici
nadzornega sveta so prieele veljati v marcu, ueinek njihovega dela pa bo sproti vrednotil
nadzorni svet kot samostojni organ druibe.
' - Elektronskopogtoz vpra§anjem/pobudo,ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanjemestnega sveta shranitev zadevi. pod

katero vodite vsebino. na katero se nanaSa vpraganje/pobuda.

Odgovor pripravil:
Dr. Dejan Pukgi6
Slu2ba za korporativno komuniciranje
Vodja slu2be
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T: +386.2.2201 000, E: mestna,obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Dav6na gtevilka: S112709590, Matiena gtevilka: 5883369
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda {izDOlnislu2ba za delovanie MS
32. SEJA MS MOM
Zap. it. seie MS
Datum seie MS

21. 4. 2022

Svetnik-ca

ALFRED LASETZKY

a

mFsm

Vsebina vpraganja/pobude:
Hvala za besedo, lepo pozdravljenivsi, imam eno vpraganje glede dvigala v Narodnem domu. Kako
potega izgradnja dvigala v Narodnem dornu. Od za6etka gradnjeje 2e kar tri mesece, konec koncev
to dvigalo vsi pri6akujemo in na koncu bomo tudi to dvigalo tudi vsi uporabljali, ne le invalidi.

Odqovor (izpolni orqa r, kipripravlja
od€ovor
St. zadeve na organu,
r istoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

ODGOVORJENO NA SEJI

a
odgovora:

Slu2ba za delovanje mestnega sveta
(izdelava neavtoriziranega magnetograma odgovora pod2upana na
sell

Odqovor pod2upana, Greqorja REICHENBERGA
Ce }ahko jaz direktno odgovorim, sem zmeraj vesel va§ih vpra§anj in pobud. Mi smo kon6no
razvozlalitisto, o 6emer sva zadnji6govorila, namre6 glo je za sistemsko menjavodvigala. V
ponudbi je ponudnik dal en drug tip dvigala, ki v resnici v tisto odprtino na stropu glede na relief,
ne bi pasalo. Potem je v bistvu moral spremeniti zasnovo, da so lahko projekti, ki so bili usklajeni
s spomeniSkim varstvom, pravzaprav ostali. In zdaj sma se zmenili z njimi, se pravi gre za
spremembo kar se tide njegovega naro6ila, ne spremembe projektne dokumentacije. Poleg tega
pa je zraven philo do nepredvidenih deI, named pri izmed kIeV, kjer so kopali jagek, so naletell

na zid, ki je bil bistvenodebelejgi,tako da to je tudi nekaj, kar je botrovalok zamiku.Po mojih

zadnjih informacijah je novo dvigalo naro6eno, dela se bodo za6ela izvajati hitro, tako da bo
}<ma:uznana easovnica. Tako da ta stvar niV slueajno ni umda, niti ni zamda, v bistvugre polno
naprej in se vsi veselimo te nove vertikalne komunikacije, ki po povezovala klet, pritli6je,pwc
nadstropje in Se galerijo gDr. Hvala lepa,

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

r L.'+
MESTNA OBeINA 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
Davena gtevilka: S112709590, Matiena gtevilka: 5883369

Sluiba za delovanje mestnega sveta

£tevilka: 0130-60/2022-42

Datum: 26. 04. 2022
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/DObuda (izpolnislu2ba za delovanie MS
32. SEJA MS MOM
p. it. sBie MS
21. 4. 2022
Datum seie MS

a

Svetnik-ca

MFsm

IGOR JURlgl

Vsebina vpraganja/pobude:
Glede na dve vee, kot dve leti trajajoeo neodzivnost glede te2ave vseh te2av, >podfinanciranja<
MOM, sem se odlo6il,da se kot svetnik Stranke mladih–Zeleni Evrope samostojno lotimte zahtevne
a nujne spremembe Zakona o financiranju oban. Seveda mi ob tem podatki v javnosti, da nekateri

zaposleni zaslu2ijo vee, kot resorni minister, niso v pomoe. Hkrati se zavedam, a so nekateri
zaposleni, ki so v stalni pripravljenosti, dejansko preobremenjeni in da tak§na obremenitev terja tudi
ustrezno pla6ilo, v kolikor jih ni mo2no razbremeniti s prerazporeditvijonalog, Zato na tem mestu

2upana in obeinsko upravo spragujem, ali obstaja mo2nost, da te zaposlene razbremenitedo te
mere, da en bodo pod stalnim stresom in v stalni pripravljenosti s prerazporeditvijo nalog ali dodatno
zaposlitvijo in tako tudi posledieno njihove plaCe ne bodo presegale plaCe ministra, ki bo, pa kdorkoli
bo 2e ta polo2aj zasedel, klju6enza razregitev problema >podfinanciranja«MOM.

Odaovor (izpolni organ ki pripravlia odqovor
029-42/2022-25
;t. meve na organu,
Datum priprave 12. 5. 2022
pristoinem za odgovor*:
odaovora
Organ, ki je pripravil
Sekretariat za sploSne zadeve
odgovor:
Naloge zaposlenih, katerimje bila odrejena stalna pripravljenost,smo dodatno revidiraliterjih
poskugali razbremeniti v najveeji mo2ni meri
PlaCe posameznih javnih uslu2bencev so sestavljene iz osnovne plaCe ter dodatkov, pri 6emer
na dolo6ene dodatke delodajalec sploh nima vpliva (dodatek za delovno dobo, polo2ajni
dodatek), v posledici navedenega pa delodajalec nima mo2nostiregulacije glede vigine
izpla6ila plaCe posameznim javnim uslu2bencem.
' - Elektronsko pogto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete bzSlu2be za delovanje mestnega sveta shranitev zadevi, pod

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do torka, 17. 5. 2022,v fdieni obliki
Podpis vodje orgi la, ki dip/r vBa odgovor:

VR I.a

n. c> it/,c/

MESTNA OBe:iNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Mp.

La’

I'

I

Ulica heroja Staneta 1, Sl-2000 Maribor

T: +386,2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.st
DavCna $tevilka: S11270959C),Matiena gtevilka: 5883369

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

gtevilka, 0130-60/2022-42
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda
ZaD. it. seie MS
Datumseie MS

Zap. it

(izDolni slu2ba za delovanie MS
32. SEJA MS MOM
21. 4. 2022
pragania/pobude P

Svetnik-ca

nGFFLRKl

Vsebina vpraganja/pobude:
Glede na dve vee, kot dve leti trajajo60 neodzivnost glede te2ave vseh te2av, >podfinanciranja<
MOM, sem se odlo6il,da se kot svetnik Stranke mladih- Zeleni Evrope samostojno lotimte zahtevne

a nujne spremembe Zakona o financiranjuoban. Seveda mi ob tem podatkiv javnosti,da nekateri
zaposleni zaslu2ijoveE, kot resorni minister, niso v pomo6. Hkrati se zavedam, a so nekateri
zaposleni, ki so v stalni pripravljenosti, dejansko preobremenjeni in da takgna obremenitev terja tudi

ustrezno plaeilo,v kolikorjih ni mo2no razbremenitis prerazporeditvijonalog. Zato na tem mestu
2upana in ob6insko upravo spragujem, ali obstaja mo2nost, da te zaposlene razbremenitedo te

mere, da en bodo pod stalnim stresom in v stalni pripravljenosti s prerazporeditvijo nalog ali dodatno
zaposlitvijo in tako tudi posledieno njihove plaCe ne bode presegale plaCeministra, ki bo, pa kdorkoli
bo ie ta poto2aj zasedel, klju6en za razregitev problema wpodfinanciranja< MOM.

Odaovor (izDOlni
orGan ki pripravlja odgovor
It. zadeve na organu,
pristoinemza odaovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Kabinet 2upana

a

odgovora

Mestna uprava pripravljavse potrebno za regitevtega zahtevnega izziva. Verjamemo, da
bomo z novo Vlado RS dogovorili ali po pravni poti regili vse potrebno v dobrobit nage ob6ine
Zaposleni so plaeani v skladu z zakonodajo in glede na njihove obremenitve
. ' -Elektronsko pogtoz vpraganjem/pobudo.ki jo prejmeteiz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranitev zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraSanje/pobuda

Odgovor pripravil-a:
Podpis Vl

odgovor:

/

J f–'

MESTNA OBeiNA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Slu2ba za delovanje mestnega sveta

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

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

Davena gtevilka: S1127C)9590,Mati6na §tevilka: 5883369

gtevitka: 0130-60/2022-44
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE
Vpra§anie/pobuda {izDOlnislu2ba za delovanie MS
Za it, seie MS
32' SEJA MS MOM
21. 4. 2022
Datum seie MS
Zap. it. vpragania/pobude VPRAgAN JE iT. 390
Svetnik-ca
JOSIP ROTAR
Vsebina vpraganja/pobude :
Zanima me, kako bo mestna obeina sistemsko regila problematiko vandalizma, kot je uni6evanje
javne lastnine, nepravilno parkiranje, vo2nja s skuterji skozi peg cono itd. Vemo, da jemanje pravice

v svojo roko ni dober model,zato me zanimajosistemskere§itvepreko pristojnihin za to
usposobljenih kadrov. Ob tem me zanima tudi podatek, v katere pla6ne razrede so trenutno
postavljeni rnestni redarji, ki so za opravljanje dolo6enih nagtetih nalog pristojni?

Odqovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
it. neve na orau:
ristoinemza odaovor*
Organ, ki je pripravil

p

Datum priprave 5.5.2022
odqovora

OR - MEDOBeINSKOREDARSTVO

od ovor

Sistemska regitev podroeij, ki jih pokriva Medobeinsko redarstvo, ki deluje v okviru
Skupne obeinske uprave je doloeena z zakonodajo oz. predpisi za posamezna podroeja
in obeinski redarji vsak dan izvajajo naloge po naslednjih predpisih:
O Zakon o ob6inskem redarstvu, ki redarjem daje pooblastila kot so opozorilo, ustna
odredba, ugotavljanje identitete, varnostni pregled osebe, zaseg predmetov,

zadr2a'njeosebe in uporaba telesne sile, sredstva za vklepanjeter plinski

0

0
0

0

razprgilec;
Zakon o varstvu javneqa reda in miru, ki predpisuje da redarji lahko ukrepajo v
primerih nedostojnega vedenja, bera6enja, poSkodovanjeuradnega napisa,
nedovoljenega pisanja po objektih, vandalizma, nedovoljenega kampiranja na
krajih, ki za to ni dolo6en, neupoStevanja zakonitega ukrepa;

Zakon o zaS6iti2ivali,ki predpisuje,da redar lahkoukrepa,ee skrbnik psa na
javnem mestu ni zagotovil fizienega varstva psa (povodec);
Zakon o cestah, ki predpisuje, da redarji !ahko ukrepajo v primerih ko, posameznik
opustiti kakr§na koli dela na javni cesti, na zemljiseih ali na objektih ob javni cesti,
ki bi lahko Skodovala cesti ali ogro2ala, ovirala ali zmanj§ala varnost prometa na

njej
Zakon o praviIih cestnega prometa, ki predpisuje, da imajo redarji poobIastiIa pri

zagotavljanje ve6je varnosti z nadzorom in s spodbujanjem udele2encev v
rometu k odgovornejSemu vedenju, spoStovanju predpisov in oblikovanju

zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljarljem varnejSih vozil in cestne
0

infrastrukt ure;

Ob6inski odloki, ki predpisujejo , da imajo redarji posebna pooblastila pri
zagotavljanje veeje varnosti

v obmoejih,

ki jih nacionalna zakonodaja

ne

obravnava bolj podrobno, na primer obmoeja za peSce , mestni parki, otroSka

igriseain podobno

ee povzamemo redarji in redarke Medobeinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi
programov varnosti ob6in ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno
varnost in javni red na obmoeju obein ustanoviteljic in so pristojni predvsem za:
0

nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,

o varovati ceste in okolje v naseljih in na obeinskih cestah zunaj naselij,
o varovati javno premo2enje, naravno in kulturno dedigeino,
0 skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih povrSinah,

o vzdr2evati javni red in mir,
0

voditi prekr§kovni postopek v skladu z zakonom.

Odgovor na prvi del vpraSanja mestnega svetnika gospoda Josipa Rotarja je, da so vsa
nagteta problemati6napodro6ja ie sistemsko urejena. ee obeinski redarji pri delu
naletijo na vandalizem imajo pooblastilo, da uvedejo proti krSiteljem postopek o prekr§ku
in enako velja nepravilno parkiranje, vo2njo s skuterjem skozi peg cono itd.
Se pa je v letu 2022 MOM sistemsko (preventivno) lotila reSevanja problema tudi s
posebnimi akcijami ozavegeanja ciljnih skupin oziroma javnosti, da takgna dejanja niso
primerna, da je potrebno soiitje in upogtevanjevseh , ki 2ivimo in delamov terrIrnestu.
Tako je v mesecu maju MOM pristopila k izvedbi ozavegeevalne kampanje, ki nagovarja
mladostnike, njihove starSe in celotno populacij o nevarnosti vo2nje s skuterji in motorji
v peg cont s sloganom:

»Pazimo drug na drugega«.
V teh dneh smo v mestu izobesili plakate, naroeili radijski oglas, in za6eli s kampanjo na
facebooku in instagramu.

V akciji sodeluje tudi medobeinsko redarstvo in policija s poostrenim nadzorom, kjer je
poudarek na opozarjarlju.

2

Mestna obeina Maribor

G

Otroci u2ivajov sredigeiu mesta in ge vedno radi
pozdravijo Josipa, lutkarja z Jur6ieeve,

b &

A 2al zabavo pogosto pokvarijo hitri in glasni skuterji, ki
v peg cono ne sodijo!

OA

Pazimo drug na drugega!
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Odgovor na drugi del vpraganja pa je:

Strinjamo pa se, da so plaCe redarjev prenizke glede na delo, ki ga opravljajo.
Redarji Medobeinskega redarstva , ki deluje v okviru Skupne obeinske uprave Maribor,
ki na terenu izvajajo vsa prej na§teta pooblastila so uvr§eeni v naslednje plaene razrede:
0
0

OBC-;INSKIREDAR VODJA SKUPINE (4 delavci) - v razredih 31,32,33in 35
OBOINSKI REDAR (1 5 delavcev) - v razredih 9 x 22, 2 x 23, 27, 29, 30,31

Vendar se MOM ie sedaj trudi poiskat regitev, ki bi izboljgala situacijo na tem podroeju.
3

0

Redarji dobijo vsak mesec izplaeilo plaCe , ki jim pripada po uredbi.

o

MOM v okviru svojih pristojnosti in predpisov redarjem odredi opravljanje nadur,
ki jih lahko dobijo izplaeane ali pa jih koristijo kot nadure, seveda pa 2elji, ki jo
lzrazljo.

o Prav tako pa vsem redarjem dodeljujeizplaeilodelovneuspeSnosti v primeru
upravieenega pove6anega obsega dela.

Menimo, da se uprava MOM trudi izboljSat polo2aj obeinskih redarjev in to kar lahko
naredimo na lokalni ravni, ie izvajamo.
Prav tako pa se trudimo, da se plaCe obeinskih redarjev uredijo tudi sistemsko na dr2avni
ravni v okviru predpisov, ki dolo6ajo plaene razrede javnih delavcev

V leto§njem letu je MR naslovilo dopis na pristojno ministrstvo, da je potrebno
sistematieno uredit poloiaj obeinskih redarjev oziroma jih vsaj izenaeit s policisti.

V Uredbi, kjer so doloeene naloge obeinskega redarstva napisane bolj sploSno, pa redarji
enako kot policisti:
o skrbijo za javni red in mir,
o nadzorujejo promet,
o sodelujejo IIa promocijskih preventivnih, propagandnih, protokolarnih in drugih
prireditvah,
o nadzirajo promet z uporabo posebnetehniene opreme,
o varujejo osebno varnost ljudi in premo2enja,
o pigejo poroeila,

zato menirno,da so delovne naloge obeinskih redarjev in policistov primerljive.
Res je, da so v doloeenih nalogah pooblastila policije veeja in da izvajajo tudi nekatere
naloge, ki jih redarji ne izvajajo, vseeno pa menimo, da se mora redarjem ponudit karierni
razvoj na njihovem delovnem podro6ju na nivoju, kot se to omogoea primerljivim javnim
uslu2bencem, saj bo v nasprotnem primeru vedno manj takSnih, ki bodo pripravljeni
prieeti svojo poklicno pot kot obeinski redarji, saj so dohodki takSni, da ko konec meseca
delodajalec obraeuna plaeo posameznim obeinskim redarjem in ta z vsemi dodatki Se
vedno ne dose2e minimalne plaCe, se mu obraeuna dodatek do minimalne plaee. To je po
nagem mnenju nesprejemljivo, glede na vse naloge, ki jih obeinski redarji ie opravljajo in

naloge, ki sem jim redno dodajajo s spremembo predpisov.

Na naSo pobudo smo prejeli dopis Ministrstva za javno upravo z obrazlo2itvijo, da v easu,
ko so 2e razpisane volitve v Dr2avni zbor ,vlada ne bo neodgovorno sprejemala dodatnih

sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata, saj zanje nima
zakonske podlage v obstoje6ih prora6unskih dokumentih.

V navedenem odgovoru pa je Vlada RS navedla tudi, da se je z vsemi sindikati javnega
sektorja pripravljena pogovarjati o sistemskih re§itvah in reformi plaenega sistema v
javnem sektorju, ki bi se uveljavili eimprej na zaeetku naslednjega mandata. Dokoneno
besedo o morebitnih izpogajanih reSitvah pa morata v vsakem primeru imeti novi sestavi
vlade in dr2avnega zbora.
Ker glede na navedeno vlada konkretnej§ega odgovora glede morebitnih sprememb
sistema pla6 v javnem sektorju v tem trenutku ni podala se je pa zavezala, da bodo na§i
redlogi in pobude ob robu navedenih sprememb

vsekakor

ponovno

Drou6eni.

4

predlagamo, da tudi MS MOM podpre na6e napore, da se obeinskim redarjem ponudi
karierni razvoj in da se s tem zmanjSa fluktuacija zaposlenih v redarski slu2bi

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

katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor

delovanje mestnega svc 'ta do torka, 17. 5. 2022, v fizieni obliki.

Odgo
M

S

U

Podpis vodje orgal lkiIJriprav Ija cdgovor
Mag. Zorica Vaj ,V
fave N aribor
Vodja Skupne ob6irD
Priloga:

Dopis Medobeinskega redarstva s predlogom za poenotenje oziromY dvig pla6nih razredov
ob6inskih redarjev z dne 29.3.2022
Odgovor Ministrstva za javno upravo v zvezi s predlogom za poenotenje oziroma dvig pla6nih
razredov ob6inskih redarjev z dne 4.5.2022

