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VPRAgAN JE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovan je MS
34. SEJA MS MOMZaD. it. seie MS

Datum ieie MS 16.6.2022
ZaD. it. VDragania/PObl
Svetni k-ca

Vsebina vpraSanja/pobude :
Spletna stran www.maribor.si uporablja nadvse zanimivo tehnologijo, ki pa brez smiselne uporabe
pripelje do zelo 6udnih zapisov. Ob predstavitvi (ko je bila na voljo le poskusna verzija) sem
opozoril, da v primeru, ko jezik iz hrvageine vrnemo v sloven96ino besedo »invalid i« prevede v
»neveljavni<, kar je bilo odpravljeno gele po urgenci 2upanu. ge zmerom pa v hrva§eini namesto
invalidi pige >Onemogu6eno«, kar je seveda ne le napaeno, ampak je lahko tudi 2aljivo. Nadalje
nag sistem prevaja tudi imena in tako je npr. dr. Samo Peter Medved prevedel v dr. Only Peter the
Bear, kar so zaeasno regili na naein, ki je zelo neestetski »lSamol Peter IMedvedl «. Podobno so
morali narediti tudi pri nekdanjem 2upanu g. Rafaelu Razpetu, saj je tudi priimek Razpet zelo
neprimerno prevedlo v angle96ino. Glede na to, da je nova spletna stran, ki bi morala bid v ponos,
bolj v posmeh in sramoto me zanima, ali je bila ob pla6ilu prejeta kakrgna koli garancija za
delovanje in kako nameravamo re§iti nago spletno stran, ki naj bi bila ogledalo na§ega mesta, da
bo v ponos vsem nam. Ob tem bi 2elel spomniti, da sem na seji 24.2.2022 (na dan napada na
Ukrajino) predlagal, da se poleg grba Maribora doda tudi grb Harkova, a je bilo to zavrnjeno z
naslednjo obrazlo2itvijo: »Mo2nost, da grb pobratenega mesta dodamo kot grafi6ni element ob grb
MOM ali ga umestimo kot samostojno enoto iz vidika obllkovne zasnove strukture naslovne strani
ial ni mogoee«.

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
it. zadeve na organu, –T0130-75/2022
lristoinem za odaovor*

Organ, ki je pripraa
odqovor
@bpy9agp9ye Mr SWXMM£}A
Hvala, ker je to prvo vpra§anje izjemno dobro, boste dobili razlago tega zakaj je temu tako,
Tisti, ki so za to odgovorni, glo je v bistvu za to, da bi nas to stalo Cim mary in da bi lahko
sloven§6ino prevajali v kateri koli jezik na svetu. Kar je sedaj koristilo tudi Ukrajincem, ki so tu
iskali pomo6 in so vedeli kako do tega priti, ker so lahko dali v ukrajinseino. Tako, da vsaka
stvar ima svoje pluse in minuse

Datum priprave
odgovora:

25.8.2022

Urad za kulturo in mladino

Odgovor:

V podpisani pogodbi z izvajalcem je naveden garancijski rok leta dni od primopredaje.
lzvajalec je v easu garancijske dobe do12an izvajati brezpla6no vzdr2evanje in potrebne
Fosodobitve programske opreme (v to ne spada univerzalni vtienik za prevaianie. ki ie sam DO



sebi loeena programska oprema),

Pri presojanju naeina izvedbe veejezienosti nove spletne strani se je ravnalo po principu veeje
ekonomienosti, boljge funkcionalnosti in la2jem vzdr2evanju prevedenih vsebin. Ob omenjeni
funkcionalnosti, da pametni vmesnik omogoea dodajanje vee kot 100 tujih jezikov, je stati6no
ume96anje prevodov povezano z a2urnostjo vsebine v trenutku, ko 2elimo spremeniti vsebino,
ki je 2e bila prevedena. V tem primeru je potrebno zagotavljati dodatne prevode v izbrane tuje
jeztke in urednikovati 2e vnesene tuje vsebine.

Pametni vmesnik je brezplaeen, pri eemer omogo6a prevode v vet kot 100 tujih jezikov
medtem ko je strogek prevoda cetotne spletne strani (vee kot 255 strani vsebin) v samo en tuj
jezik ocenjen na vee tisoe evrov. K ocenjeni vrednosti je potrebno prigteti ge strogek }etne
licence za vmesnik, strogek programiranja in strogek vnaganja prevedene vsebine na sptetno
stran. Priprava in vnos prevedene vsebine bi bila ob visokih strogkih povezana ge s easom
priprave prevodov.

Pri obse2nih vsebinah se pojavijo tudi napake, ki jih sproti regujemo.

' - 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 torka, 5. julija 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pri

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Klemen BRVAR, vodja Urada za kulturo in mladino

Priloga

\\%RIBa
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

polni slu2ba za delovanie MSVpra§anie/pobuda
34. SEJA MS MOMZap. it. sBie MS
16.6.2022Datum seie MS

a MSm
Svetnik-ca Jelka KOLMANI

Vsebina vpraSanja/pobude:

Pred 60-Hmi so stanovalci Medvedove ulice (pribli2no 25 hi§ je bilo takrat manj v ulici) samofinancirali
asfaltiranje ulice, ki je bila takrat seveda brez asfalta torej makadamska.
Ko so jih pozneje dograjevali se cesti§ee ni sproti popravljalo, zato imajo danes, kot sami pravijo,
asfaltno greznico. Ulica je potrebna obnove v celoti od gtevilke 1 do it 49, stanovalce pa seveda
zanima, kdaj lahko pri6akujejo obnovo Medvedove ulice. Prosim za pisni odgovor.

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor
at. zadeve na organu.

pristoinem za odgovor*: odgovora
UKPPOrgan, ki je pripran

odgovor
Za edvedove ulice se je uspeSno zakljueil ponovljeni postopek javnega
naroeila za izbiro izvajalca GOI del
Z deli se bo pri6elo takoj, ko bo pravnomo6no izbran izvajalec in usklajena ter
podpisana gradbena pogodba
’ - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shrantte v zadevi, pod

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. julija 2022, v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil:
MIAnd

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

VDra§anie/oobuda DOlni slu2ba za delovanie MS
34. SEJA MS MOMZap. it. seie MS
16.6.2022Datum seie MS
PZap. it lraganja/pobude
mag. Bernard MEMONSvetnik-ca

Vsebina vpra6anja/pobude:
Prosim za pojasnila strokovnih slu2b, zakaj je objavljen 2e drugi razpis particlpativnega prora6una,
de ie prvi projekti niso realizirani - v Limbugu recimo nie? lgrala so bila obljubljena do konca meseca
maja 2022, izvedeno bi naj bilo javno naroeilo za igrala, a do danes se ni zgodilo 6isto niC - celo v
danagnjem Veeeru, ko 2upan nagteva kje vse bodo nova igrala, Limbuga ni med nagtetimi . .
Kolesarnice pri goli ge prav tako ni, tudi informacijske turisti6ne table ge ni v KS Limbug.

Odaovor (izpolni organ, ki
;t. zadeve na organu:
ristoinem za odaovor*

Orgarme pripraa
odgovor:

>ripravlja odgovor
Datum priprave
odgovora:

Proces participativnega prora6una poteka cikli6no in teee vzporedno s procesom alokacije
sredstev ob6inskega proraeuna. To pomeni, da se participativni proces enega cikla izvaja v treh
koledarskih letih (kadar gre za dvoletni obeinski proraeun). Priprava na razporejanje
prora6unskih sredstev se tako odvija ge v letu, ko se izvaja alokacija sredstev prej§njega
prora6unskega obdobja. lz tega izhaja, da se dva cikla participativnega prora6una v enem
koledarskem letu prekrivata.
Participativni prora6un za prora6unski leti 2021 in 2022 smo zaeeli v letu 2020, ko smo izvedli tri
klju6ne faze procesa PP: fazo, ko ob6ani predlagajo predloge projektov, fazo presoje/ tehni6ne
analize predlaganih projektov in fazo glasovanja projektov. lzglasovane projekte (44) smc
umestili v prora6unske postavke posameznih uradov in pripravili na6rt za njihovo realizacijo v
naslednjih dveh letih proraeunskega obdobja v skladu s prejetim proraeunom za leti 2021 in
2022.Do konca leta 2022 torej ge izvajamo projekte prejgnjega cikla PP in hkrati izvajamo prve
tri faze procesa za dve naslednji proraeunski leti 2023 in 2024. Prve tri faze novega cikla PP za
leti 2023 in 2024 morajo biti zaklju6ene v skladu s pripravo ob6inskega prora6una za naslednji
leti, saj bo njihova realizacija potrjena s potrditvijo na Mestnem svetu.

Nabava igral in ureditev otro§kih igri96 iz participativnega prora6una je bila 2e izvedena v
okviru skupnega JN za vzpostavitev novih javnih igri96 v tetu 2022. lgrala so trenutno v fazi
izdelave. lz participativnega proraeuna se bodo uredila 3 igri96a v Limbugu in nadgradilo
kogarkagko igri§6e v Pekrah. Rok za vzpostavitev novih igri96 v Limbu§u je do konca oktobra,
2022



V dveh letih bomo v okviru projekta IGRAL vzpostavili skupno 25 NOVIH JAVNIH OTROSKIH
IGRISC-3, kar je za cca 120% poveeanje otrogkih javnih igrige – od tega je 6 otrogkih igri96 bilo
izglasovanih v okviru participativnega prora6una za led 2021 in 2022, §tiri pa so vzpostavljena
s premestitvijo igral iz Mestnega parka.
Prav tako je v fazi izvajanje zbiranja ponudb za oblikovanje, izdelavo in postavitev
informacijske table za katero je bila s predlagateljem usklajena vsebina in izgled, ki bo v skladu
s celostno podobo urbane opreme za Pohorje. Rok za postavitev table je konec novembra.
Projekti, ki jih navajate v vpraganju za KS Limbug, bodo torej realizirani v skladu z na6rtom do
konca leta 2022 zato strah, da ne bo priglo do realizacije projektov ni potreben, saj se leto 2022
ge ni zaklju6ilo.

- - Elektronsko po§to z vpra$anjem/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 torka, 5. julija 2022, v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil-a:
NEVA PIPAN

If /
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Podpis vodje organa, ki 'Ija odgovor:
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VPRAgAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS):
34. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 16.6.2022
a mgm
Svetnik-ca L

Vsebina vpraganja/pobude:
Spogtovani 2upan na enem izmed sestankov v Me Radvanje ste se zavezali, da boste intenzivno
pristopili k regevanju problematike s stanovalci na Pohorski ul. 9, ki so lastniki dela zemlji96a, kjer
se nahaja Radvanjski trg. Dobro ste seznanjeni s problematiko, ki jo povzro6a eden izmed
stanovalcev. Zato postavljam vpra§anje, ali boste obljubo realizirali in prieeli s postopkom razlastitve
v javno dobro???? Krajani smo razo6arani, saj je pod2upan g. Medved v zadnjem odgovoru Me
navedel, da naj Me sama regt problem, 6eprav dobro veste, da to ni mo2no.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
it. zadeve na organu, I I Datum priprave 1 21.6.2022

ristoinem za odgovor*: I I odgovora:
OrgarmemaTL ovanje mestnega sm
odqovor: I (izdelava neavtoriziranega magnetoorama
Qc&py£r29]ZQl9yaMWa WaHWEDA
V soboto sma imeli otvoritev obnovljene fontane, se pravi na byu v Radvanjah katerega del
lastni§tva je privatno. Se pravi ta zadeva je bila zgrajena preko mislim da dru2be MTB, de se
prav spomnim in pod tem delom trga je tudi gara2na higa, ki pa takrat, ko se je zadeva zgradila
ni bila pravilno eta2irana in zgomji del trga je tako v privatnem lastni§tvu.
Imeli smo tudi incident, ko je bilo Hk pred otvoritvijo fontane, kjer smo naredili tisti mozaik po
re§itvi deklice Eneje, ki je potem tudi zagnala to fontano, da smc dobili najprej vi na mestno 6etrt
potem pa ie tukaj na ob6ino, da en od lastnikov pepoveduje uporabo tBa in tudi samo otvoritev.
iat moram red, ial, seveda take je. Sami pa dobro veste, da ta moj odgovor ial ni bit tak§en,
da mi temu nasprotujemo. Mi smo vas ie obiskali na mestni 6etrti in smc se dogovorili, da je
ob6ina pripravljena to tudi odkupit, da pa je potrebno dose6i konsenz tega, ker gre za ve6-eta2no
lastni§tvo. Dogovorili smc se, da boste kot krajevna skupnost stopili do upravljalca, da se
pove2ete z upravljalcem, pridobite tudi soglasje in da bom rekel, mi to tudi potem prevzamemo
oziroma to odkupimo in to je bN maj odgovor, da smc bili take mi tudi dogovorjeni. Kar se tide
razlastitve pa mora biti izra2en javni interes, pa tudi prostorski akt na ta na6in napisan. Kar tako
razla§6at ljudi pa ne moremo. Seveda Mestna o6ina Maribor pa ima interes, da bi imela lastni§tvo
in da bi upravljala s celotnim tKIom.
* - Elektronsko pogto z vpraSanjem/pobudo. ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod

pis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

\\;I@
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
34. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum sele MS 16.6.2022
Zap. it. vrma ) MSm

Josip ROTARSvetnik-ca

Vsebina vpragarlja/pobude :

Mestna obeina Maribor v primerjavi s sosednjimi ob6inami namenja neprimerno vee sredstev za
turisti6no promocijo in razvoj turizma. Me je pa zmotilo, da danes, ko poteka 2. etapa kolesarske
dirke po Sloveniji in je trasa speljana tudi skozi Maribor, ni nage mesto niti z besedo ali sliko nikjer
omenjeno. Glede na to, da dirka vsako leto dosega ve6je zanimanje tudi iz tujine in da poteka prenos
tudi preko Eurosporta, ki se sicer v 2ivo vklopi po tem, ko kolesarska karavana ie zapusti Maribor,
bi pri6akoval, da bi naredili podobno, kot to naredijo ob6ine gentilj, Kungota, Pesnica in Lenart. Te
ob6ine so poskrbele, da se njihovo ime v nekaj sekundnem kadru pojavi tam, kjer bi se moral kot
nosilec regije pojaviti Maribor. Za to prilo2nost bi lahko anga2irali tudi kreativne ljudi, ki jih v tem
mestu ni malo. gkoda, da se prilo2nost promocije nagega mesta ni izkoristila v mediju, ki dosega
246 milijonov prebivalcev v vee kot 75 dr2avah. Upam, da bo v prihodnjih letih dirke po Sloveniji
Maribor veliko bolj izstopal in se znal na kreativen naein promovirati

Odqovor (izpolni organ, ki pripravlia odgovor
gt. zadeve na organu,
ristoinem za odqovor*:

Organ, ki jemaTa
odgovor:

Datum priprave
odgovora :

V juniju 2022, ko je bila na sporedu tudi kolesarska dirka Po Sloveniji, je v Mariboru potekalo
raznovrstno dogajanje na podroeju prireditev in turisti6no-promocijskih aktivnosti. Ponovno smo
zagnali promocijo destinacije Maribor na primarnih tujih trgih (Avstrija, Nemeija, ltalija), v mestu
so se odvijale gtevilne kulturne in gportne prireditve s turistienim potencialom, njegovo turistii;no
ponudbo smo dopolnili tudi z novostmi - kot so otvoritev Muzeja najstarejge trte na svetu,
organizacija in komuniciranje prvega »long table« dogodka Zametna ve6erja med vinogradi ter
vzpostavitev in promocija sistema za izposojo koles MBajk.
Zavod za turizem Mar}bor je posebno pozornost namenil promociji Festivala Lent (in njegovi 30.
obletnici) na tujih trgih ter napovedanim letalskim povezavam s tremi italijanskirni mesH.
Intenzivno smo podpirali podro6je gporta in outdoora: mesto je bilo prizorigee Dr2avnega
prvenstva v kolesarstvu (3 dIscipline), kar je bil tudi eden od veejih preddogodkov Olimpijskega
festivala evropske mladine, ki ga gostimo v naslednjem }etu (in bo najve6ji gportni dogodek pri
nas do sedaj). V juliju smo podprli ge Evropski pokal v gorskem kolesarstvu na Mariborskem
Pohoriu. Promociisko sodelovanje smc sklenili tudi s perspektivnim mladim odbojkarjem Rokom



Mo2i6em (s poudarkom na italijanskem trgu) in z NK Maribor (promocija mesta na mednarodnih
tekm ah) .
Za nami sta tudi odmevni sprejem Tima Gajserja na Trgu svobode in SOCCA Champions
League – turnir, ki je v mesto pripeljal 500 tekmovalcev iz 17 dr2av.
Kolesarska dirka Po Sloveniji je vsekakor prilo2nost za promocijo mesta na tujih trgih, ki pa po
oceni ZTM zahteva celosten in dolgoroeni pristop - s ciljem povezati Maribor in okoligke
partnerske ob6ine v odmeven projekt, ki bo pozicioniral regijo kot odlieno kolesarsko destinacijo
za profesionalno in rekreativno kolesarstvo.

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. julija 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Monika Jurigie Hlevnjak

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Direktor Zavoda za turizem Maribor, Jure Struc
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VPRAgAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
34. SEJA MS MOMZap. it. seie MS
16.6.2022Datum seie MS
VPRAgAN JE iT. 409Zap. it. vpragania/DObude
Tatiana FRANGE2Svetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude :

Mestna ob6ina Maribor je pred 6asom dobila novo spletno stvar. Kar je pohvalno. Ima pa spletna
stran nekaj pomanjkljivosti, tisto, ki bi bila smegna, de ne bi bila 2alostna je dobesedni prevod imena
nagega pod2upana Sama Petra Medveda. Kot razumem, gre za to, da je prevajanje spletne strani
narejeno kar z google prevajalnikom in jih ne prevajajo, kot je obi6aj, ljudje in jih potem nalo2ijo na
stran. Zanima me cena nove spletne strani in kaj je ta cena vse zajemala. Spra§ujem, ker smo
zaznali nekaj tehnienih in ablikovnih napak oziroma pomanjkljivosti, ki se ne bi smele pojaviti:

Spletna stran nima preusmeritev starih povezav, 6eprav bi to bilo trivialno implementirat.
Recimo: v sklicih sej, zapisnikih in drugih dokumentih so zelo pogoste povezave do spletne
strani, ki pa so s premikom stare v arhiv postale neuporabne. Nujno bi bilo, da spletna stran
uporabnike v tem primeru samodejno preusmeri v arhiv. Implementactja tega je trivialna in
bi programerju za6etniku po mojih podatkih vzela manj kot ure.
Mini aplikacija na strani Nepozabne to6ke Maribora je tako majhna, da je
neuporabna
Nalagalni zaslon preko cele strani je popolnoma nepotreben in mote6.

•

•

•

praktieno

Odgovor (izpolni orI
it. neve na organu,
r istoinem za odaovor*

Organ, ki je pripravil
odgovor

ian. ki orioravlia od
029-36/2022

Favor
Datum pri
odgovora

Urad za kulturo in mladino

Lckp_vgL2gpara ndra Sage ARSENOVIeA
Kar se spletne strani tiee, danes je 16.6., lansirana je bile 15. marco , kar je pribli2no 70 dni de sem dovoij
hiter ali pa 80 in toliko Casa smo rabili, da smo se zaeeli z njo ukvarjati. Kar me res zdaj zelo vese Ii, da so
ti prevodi nagi vago pozornost pritegnili na nago spletno stran. Bomo ge enkrat dali vse informacije, kt
smo jih ie enkrat dali in gtevilke vsekakor niso takgne. Bomo pa to poveda li kaklne so, mogoee ie zdaj
tokom seje, ie jih dobim.

Odqovor v.d. direktorja mestne uprave Sreeka DUROVA:
V vmesnem easu sma pridobili podatek koliko je stala spietna stran. In sicer celotna prenova spletne stran}
je stala nekaj manj kot 40.000€. V to znesek so vkljueeni vsi zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pr}
prenovi te spletne strani, skupaj z ekipo iz Mestne uprave. Tako da tisti podatek, da bi naj spletna stran
stala 80.000€ ne dr2i. Smo pa o tem ie tudi odgovarjali razliinim medijem, med drugim mislim da je pred



kratkim bU na sptetni strani Lokalco objavljen podatek kdo je use tudi odda! ponudbe in povpra:evanja,
vezano na prenovo spletne strani. Tako da celotni postopek je bit voden transparentno, pregledan in v51
podatki so javno objavljeni.

Tatjana FRANGE2 - Ampak veE podjetij je sodelovalo, tudi pri oblikovanju, Zato spralujem, skupna cena,

Odqovor v.d. direktorja mestne unrave Sre€ka DUROVA:
Skupna cena je nekaj manj kot 40.000€, torej 39,981€.

Odgavor strokevnih sluib:

Na stari spletni strani, ki je bila prestavljena na arhivsko poddomeno, se v preteklih letih,
ob vnosu posameznih zapisnikov in dokurnentov sej, niso vna§ali aktivni linki do datotek
v zaledju spletne strani ampak kopirane povezave. Posledieno so kopirane povezave
ostale zapisane in se ob prenosu na arhivsko pododorneno ntsc avtomatsko spremenile.
Zato ob kliku na doloeene arhivske pavezave preusmeri na domaeo stran maribor,si, V
kolikor 2elite dastop do izbranih arhiviranih vsebin, se obrnite na Stu2bo za mestni $vet,
ki v tern prirneru pomaga pridobitl podatke.

Zemljevid na pod$trani Nepozabne toeke Maribora je oblikovno dovrgen in ume§6en v
najvei:jo mo2no girino spletne strani, saj je ob zemljevidu ie kaza to strani. Na mobilnem
prikazu je kaza to skrito, zernljevid pa prikazan eez cel zaslon.

lzvajalci spletne strani so izbrali ablikovno re§itev, ki na bela podlago eez cel zaslon
urnesti oban ski grt), kar je ena izmed moinih obltkovnih regitev.

' - Elektronsko paSta z vpra§anjem/pabudo, kt jo prejmete lz Sluibe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katera vodRe vse!lino, na katero se nanaSa vpraSanje/pobucla

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. julija 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:

Aljoga KIRIC

/’Z Podpi$ vodje organa, ki pripravlja odgovor:

BRVAFt, vodja Urada za kulturo in mtadino
&4Priloga:

}

/

2
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VPRAgAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTN E UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
34. SEJA MS MOMp. it. seie MS

Datum seie MS 16.6.2022
minimZap. it. vpragania/pobude

Svetn ik-ca Danijela gERBINEK

Vsebina vpraSanja/pobude :

Prosim, da mi strokovne slu2be pojasnijo na kakgen naein je iz proraeuna za leto 2022 izpad la
sanacija ceste Vrablov mlin proti Zavcarjevem vrhu v do12ini 500m. Govorimo o 50.000 EUR
finan6nih sredstev, ki so za ta namen 2e bila zagotovljena v prora6unu, sedaj ko bi se moralo delo
opraviti, pa je vage stali96e, da za to ni sredstev. Kako je to mogo6e?
Prosim tudi za pojasnilo odgovora, ki sem ga prejela s strani vodje urada za komunalo, promet in
prostor, citiram; »"V prora6unu za leto 2022 na postavki 152100 Investicije in investicijsko
vzdr2evanje ob6inskih cest so res bila planirana sredstva za nadaljevanje sanacij ceste prod
Zavcarjevem vrhu, vendar le-to ni bilo potrjeno oz. sredstva za ta namen niso zagotovljena<
Prosim, da me strokovne slu2be obeine seznanijo s planom dela na podro6ju komunale. Prosim, da
me obvestite tudi o tem

na kakgen na6in se potrjuje plan,
na kakgen naein je predpisano, da se plan spreminja
kdo lahko predlaga spremembe plana
kdo je odgovoren za spremembo plana oziroma kdo dokoneno potrdi plan dela

Prosim predvsem za odgovor kako je mogoee, da plan dela ne zajema tega kar je bilo potrjeno v
proraeunu?

Odaovor (izDOlni organ
,t. neve na organu,

pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravit
odgovor
Spogtovani

ki DriPravlia odqovor
Ol o03-1/201 9-3r9 a

odgovora
UKPP - SKP

Preverili smo ponovno in predmetna cesta je bila planirana v proraeunu za leto 2022 na planski
postavki 152100 Investicije in investicijsko vzdr2evanje ob6inskih cest, kot smo vam tudi podali
v odgovoru. V nadaljevanju nagega odgovora smo navedli, da sredstva za izvedbo te ceste niso
zagotovljena, kar tudi dr2i, saj vir, ki je bil predviden za izvedbo, v prvi polovici leta ni bil realiziran
v zadostni vigini. Posledieno je priglo do spremembe in bomo sredstva zagotovili iz planske
postavke 51 1112 Sanacije asfaltnih vozi96 s prevlekami, tako, da bo cesta izvedena v vrednosti
50.000 EUR, kot je tudi bilo planirano



! Glede izvajanja plana dela komunale bodo podrobnejge obrazlo2itve podane v polletnem
poroeilu. ki ga boste predvidoma obravnavali na seji MS v mesecu septembru 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 torka, 5. julija 2022, v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Tomislav Rebernik

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

Vpraganie/pobuda polni slu2ba za delovanie MS
) S
Datum seie MS 16.6.2022
Zap. it. vpragan1 Jlobude
Svetnik-ca o

Vsebina vpraganja/pobude:

V Listi kolesarjev in pegcev se spragujemo, zakaj ste se razprodaje nage skupne lastnine lotili brez
kakrgnekoli javne razprave? Ali vam je mestni svet podelil rnandat, za takgno ravnanje? (;igave
interese ste zasledovali, ko ste te nepremi6nine dali v prodajo v paketu in ne posami6no?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
it. zadeve na orga

ristoinem za odgovor*: F I odaovora
OrgarmmaTr odarske dejavnosti

V skladu z doloeili veljavnega Zakona o stvarnem premo2enju dr2ave in samoupravnth lokalnih
skupnosti (Ur. I. RS it. 11/2018 in 79/2018) se mora nepremidno premo2enje, ki je v lasti lokalnih
skupnosti in ga Ie ta 2eli odprodati, vkljueiti Na6rt ravnanja z nepremi6nim premo2enjem za
teko6e proraeunsko leto. Na6rt ravnanja sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti v okviru
sprejemanja prora6una.
Tako je Mestni svet Mestne obeine Maribor v okviru obravnave Odloka o prora6unu za leto 2022,
na svoji 19. redni seji dne 28.1.2021 obravnaval in sprejel Na6rt ravnanja z nepremi6nim
premo2enjem last Mestne ob6ine Maribor (MOM) za leto 2022, v katerega so vklju6ene
nepremi6nine, ki jih Mestna obeina Maribor v letognjem letu tudi prodaja.

od ovor

MOM in Javni medobeinski stanovanjski sklad Maribor (JMSSM) sta sprejela odlo6itev o paketni
odprodaji poslovnih prostorov in stanovanj v posameznih stavb z namenom revitalizacije
posameznih stavb na Korogki cesti. Tako MOM kot JMSSM finan6no ne zmoreta celovitih prenov
stavb, ki so ve6inoma zaradi vee desetletij zanemarjanja potrebne celovite prenove.
Cilj paketne prodaje je najti investitorja, ki bo finaneno sposoben posamezno stavbo na Korogki
cesti, ki so velikega zgodovinskega pomena za Maribor, celovito prenoviti in ji dati ustrezno
vsebino
Z posamieno prodajo, bi se lastnigtvo v stavbah ge bolj razdrobilo, kar pa po izkugnjah lahko
onemogoei celovito revitalizacijo stavb.

- - Elektronsko po§to z vpraSanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega svbta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpra§anje/pobuda,



Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. julija 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Darko Loren6ie,

SA 0, Podpis vodje organa, k#6pravlja odgovor:

'''’=';yVodja urada
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda polni slu2ba za delovanie MS
34. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 16.6.2022
Zap. it. VIMa ) m

iaga GOJKOVISvetnik-ca

Vsebina vpraSanja/pobude:

V mesecu maju je Mestna ob6ina Maribor objavila dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroeila
za vzpostavitev novih otrogkih igrige v letu 2022 na 6 lokacijah. Zanima me, katero izmed teh igral,
kot izhajajo iz tehni6nih zahtev omenjene dokumentacije (ki jo prilagam), je primernih za otroke na
invalidskih voziekih.
Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
St neve na orna olo03-1 5/2019
r istoinem za odqovor*

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Datum priprave
odaovora

Urad za gospodarske dejavnosti

04.07.2022

Spogtovani!
Na vseh javnih igri§eih, ki jih vzpostavljamo, ume96amo vsaj eno igralo/napravo za gibalno
ovirane osebe
V Mestni eetrti Tabor na Schreinerjevem trgu bomo javno otrogko igri96e nadgradili izkljueno z
vadbenimi napravami za gibalno ovirane osebe. lz razpisne dokumentacije oz. iz tehni6nih
zahtev javnega naro6ila je razvidno, da gre za razliene vadbene naprave za to ciljno skupino kot
so: pohodni krogi, ptieje gnezdo, naprave za starostnike in invalide, klop vstajenja. Nabor
igral/naprav je skrbno izbran s pomo6jo strokovnjakov tovrstnih vadbenih naprav in z
vklju6evanjem strokovnega osebja iz drugtev invalidov ter na podlagi spremljanja primerov
dobrih praks tudi iz tujine.

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. julija 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mojca Le§nik
Vodja projekLa
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VPRAgAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
34. SEJA MS MOMp. it. seie MS
16.6.2022Datum seie MS Mgma
aSvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:

V Ve6eru prebrali 2alostno vest, da so neznanci iz Mestnega parka ukradli bronasti kip Fitoliti avtorja
Vojka £tuheca, ki je krasil fontano na promenadi proti trem ribnikom. Ta naj bi nevarovana le2ala v
travi. Moje vpraganje se nanaga na to, kako v mestu g6itimo in varujemo nago kultumo dedigeino,
zato vas spragujem:

• Kako je bila skulptura Vojka gtuheca varovana in kako mislite v prihodnje bolje varovati
kulturne spomenike pred nepridipravi?
Kdaj boste odstranili podzemne smetarnike, ki ste jih vgradili v forma vivo Poletno veselje

na Strossmayerjevi ulici? Je to na6rtovano 2e za letos?
Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor'

;t. meve na organu:T –a
ristoinem za odaovor*

Organ, ki je pripravil
odqovor
Kote MS povedal ie pod2upan dr. Samo Peter Medved, vsi ob2alujemo, da se je to
zgodilo. Kip je bil demontiran in je bil polo2en ob samem gradbi96u.
Glede varovanja in posledieno odgovornosti je zadeva povsem na izvajalcu, saj je investitor ob
uvedbi dela izvajalcu predal obmo6je dela gradbi96a, ki je prevzel gradbi96e, zato je
odgovornost glede tega nespomo na izvajaleevi strani in skladno z navedenim bomo tudi
ustrezno ukrepali.

od ovora

e

5.7.2022

UKPP

Glede podzemnih smetarnikov na Strossmayerjevi ulici je bilo 2e ve6krat povedano, da bomo
pristopili k iskanju druge mikrolokacije na tem obmoeju in sicer takrat, ko bomo to obmo6je
celovito prenavtjali, ker je to vezano na komunalno infrastrukturo. Navedeno pa je odvisno tudi
od finan6nih sredstev, ki bodo zagotovljena in potdena v prora6unih MOM za naslednja leta.

* - Elektronsko pogto z vpraSanjem/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 vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do torka, 5. julija 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Aleg KLINC

Podpis vodje organa
Suzana
Vodja
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. sm 34. SEJA MS MOM
Datum seie MS 16.6.2022
Zap. it. vpMa o
Svetnik-ca Primo2 JUHART

Vsebina vpraganja/pobude:

Ja, imam eno vpraganje. Kot smo izvedeli iz medijev ste se ob dnevnem obisku predsednlka vlade
dr. Goloba z njim sestali v gostilni v Cafovi. Pa vam bom kar postavil vpraganje. Glede na to, da vai
vzornik, bom tako rekel, gospod Jankovie do sedaj eisto vsako vlado v vseh svojih mandatih postavil
pred dejstvo da Ljubljani izplaeajo to, kar so jim do12ne, to kar Ljubljani pripada in tako naprej.
Predvidevam, da je tudi to vlado postavil pred to dejstvo. Vam postavljam vpraganje – ali ste na tem
vljudnostnem kosilu predsedniku vlade postavili naslednje vpraganje: Kdaj bo vlada Republike
Slovenije izplaeala Mariboru finan6ne obveznosti, ki izhajajo iz sklepov sprejetih v preteklosti in
Mariboru pripadajo? Ne, kaj bomo v bodoee, ampak kdaj se bodo izpladale te obveznosti, ki Mariboru
pripadajo. Bom daI samo en primer. S sklepov vlade Alenke Bratugek, mislim tudi 6asopisna hi£a
Veeer je o tem pisala veliko, mi smo vas tukaj pozivali v mestnem svetu, sprejemali smo sklepe in
tako naprej. No sedaj ne leti na vlado, ampak okej. Ce primerjamo sedaj va§ega vzornika gospoda
Jankovi6a, ki ima v grbu Mestne ob6ine Ljubljana zmaja ki bruha ogenj. ge enkrat. Ali ste postavili
vpraganje, kdaj bo Vlada RS izplaeala MOM finan6ne obveznosti, ki izhajajo iz sklepov sprejetih v
preteklosti in Mariboru pripadajo? Da ali ne?

t. zadeve na organu
pristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
029-43/2022-52 Datum priprave

odaovora
pNE ZAm

26.08.2022

E

Vlada RS je v letu 2013 sprejela Sklep o dodatnih zaeasnih ukrepih razvojne podpore za
problemsko obmoeje z visoko brezposelnostjo Maribor s girgo okolico (Uradni list RS, it. 53/13
in 36/16) in v letu 2016 Sklep o dodatnih zadasnih ukrepih razvojne podpore za problemska
obmoeja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, it. 36/16 in 64/16), s katerima se je med
drugim obmo6je ob6in Kungota, Ho6e - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruge in Selnica ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: obmoeje Maribora
s girgo okolico) dolo6ilo za problemsko obmoeje z visoko brezposelnostjo, za katerega so se v
obdobju od leta 2013 do leta 2018 izvajali dodatni zaeasni ukrepi razvojne podpore kot so bili
doloeeni v obeh sklepih



V nobenem od obeh sklepov ni bilo predvidenega ukrepa neposrednega finan6nega nakazila
denarnih sredstev na ra6un obein, temvee so se izvajali drugi ukrepi koi so bill dolo6eni v obeh
sklepih. V zvezi z tzvajanjem sprejetih ukrepov je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
aprila 2019 pripravilo Oetrto letno poro6ilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem
obmoeju z veliko brezposelnostjo Maribor s girgo okolico in programa spodbujanja
konkurenenosti Maribora s girgo okolico v obdobju 2013-2018. lz poroeila, ki je javno objavljeno
na spletnih straneh vlade (https://www.gov.st/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DF?R/Tema-
prednostna-obmocja/MB-z-okolico/cetrto-letno-porocilo-Maribor.docx), je v celoti razvidno,
kateri ukrepi so bili tzvedeni, v kakgni vigini in kateri subjekti so bili upravi6enci do denarnih
sredstev

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

Odgovor pripravil :
Mitja Senekovie, univ. dipl. prav.
sekretar ,-.

a OB, lpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Lidija Krebl, univ. dipl. prav

vodja sekretariata
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