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

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
D, it. seie MS 35. SEJA MS MOM

28.6.2022Datum seie MS
POBUDA gT. 426Zap. it. vpragania/pobude

Svetnik-ca mag. Bernard MEMON

Vsebina vpraganja/pobude :
Dajem pobudo, da Mestna obeina Maribor z Odlokom zaostri bera6enje, izvaja posledieni nadzor
Redarske slu2be ter morebitno sankcioniranje nad beraeenjem pred in v gostinskih tokatih.
V Maribor si 2elimo privabiti turiste in o2iveti nag turistieni potencial, beraeenje posameznikov pa je
za goste lokalov zelo mote6e in jih odvraea od obiska lokalov.
Bera6enje ni nujno zgolj posledica slabega materialnega stanja. Nekateri se do denarja dobrosrenih
ljudi dokopljejo s prevaro. Dobro so znane informacije, da je to za marsikatere tuje dr2avljane tudi
organizirana »poslovna dejavnost«. Po njihovi organiziranosti je moe sklepati, da je njihova
domnevna stiska neresni6na, s prevaro 2elijo izkori96ati dobroto ljudi
Menim, da imamo v Slovenij dobro razvit solidarnostni sistem donacij za tiste posameznike, ki se
znajdejo na robu pre2ivetja in zato menim, da so tovrstne prakse nepotrebne.
Torej lahko re6emo, da se s prevaro posameznikov 2eli priti do denarja nagih obeanov.
V zadnjih drleh me je tudi vee obeanov konkretno opozorilo, da prihaja do gtevilnega vsiIjivega
beraeenja na Glavnem trgu v Mariboru, kar so opazili tudi v bli2ini trgovin in parkomatov

)daovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
;t. zadeve na organu, T a >
'ristoinem za odqovor*: 1 1 odaovora

Organl ki je priprar)s PRAVA MARBOR - MEDOBeINSKO REDARSWO

Mdob6insko redarstvo, ki deluje v okviru Skupne obeinske uprave Maribor ima ie danes
po Zakonu o varstvu javnega reda in mira - ZJRM -1 (Uradni list RS St 70/06 in 139/20)
pristojnost nadziranja bera6enja na javnem kraju.

od ovor

Vendar ZJRM opredeljuje bera6enje na javnem kraju kot prekr§ek zgolj, ee je storjeno na
vsiljiv ali 2aljiv naein.

V 9. elenu zakona je zapisano:

»Kdor na vsiljiv ali 2aljiv na6in koga nadleguje z beraeenjem za denar ali druge materialne
dobrine, se kaznuje z globo 41,73 evra. S predlogom spremembe zakona v letu 2022 se
na tem podro6ju spreminja edino to, da je globa za prekrgek predvidena v razponu od
50 do 250 EUR.«



Prosjaeenje za miloseino na na6in, da nekdo stoji z iztegnjeno roko, s klobukom v roki,
kleei ipd., ni prekr§ek, saj ne gre za aktivno dejanje zoper drugo osebo in zaradi tega niti
policist niti redar nimata zakonskih pooblastil za ukrepanje zoper te osebe.

Beraeenje postane prekrSek gele, Ce kr§itelj na vsiljiv ali 2aljiv na6in nekoga nadleguje in
zahteva, da mu izroei denar ali druge materialne dobrine.

Policija lahko v primeru organizirane poslovne dejavnosti ukrepa zoper posameznike s
preverjanjem ali je oseba legalno v RS, ali je prijavljena, kje Dvi in preko zbranih podatkov
pride do organizatorja wposlovnega beraeenja«, vendar zakon takSne pristojnosti
redarjem ne daje.

Prav tako je potrebno opozoriti, da zakonsko doloeilo ni usmerjeno k preganjanju mirnih
beraeev in da je ukrepanje mo2no Ie ob osebni zaznavi vsiljiveqa bera6enja ali pa na
podlaqi prijave, ko gre za poseg v osebno integriteto posameznika – torej, ko na primer
berae hodi za ob6anom, ga zmerja in prijema za roke oziroma oblaeila.

Na mestnih trgih v MOM, v medijih in na dru2benih omre2jih je zaznati predvsem
nezadovoljstvo predvsem strank na gostinskih vrtovih, ko ena skupina glasbenikov igra
glasbo irl nato s klobukom hodijo med mizami in prosijo za denar.

Tu je potrebno opozoriti, da nekateri izra2ajo ie nezadovoljstvo zaradi glasbe, ki jo
izvajajo ti ulieni glasbeniki (saj jih moti balkanska glasba) posledi6no pa jih dodatno ge
bolj zmoti kro2enje glasbenika med mizami s klobukom v roki.

Obeinski redar ali policist se pri nadzoru krgitev po ZRJM na javnih povrSinah ne more
sam odloeiti kdaj je iztegnjena roka ali izreeena beseda glasbenika vsiljiva in 2aljiva za
posameznika - saj je slednje odvisno od percepcije posameznika - nekateri posamezniki
(v nasprotju z drugimi) z veseljem poslugajo glasbo in prostovoljno dajo prispevek
nastopajo6im, zato uradna oseba ne more prieeti s postopkom o prekrgku, de tega ne
prijavi o§kodovanec.

Prav tako lokatna skupnost ne more in ne sme z odlokom zaostriti oz. predpisati posebnih
prekrgkov za beraeenje in kazni za njih, de nima zakonskega pooblastila, da to podroeje
uredi na poseben oziroma stro2ji na6in v odloku.

Vseeno pa za predmetno podro6je obstaja nekaj alternativnih moinosti, ki lahko pripeljejo
do enakih reSitev:

de najemnik javne povrSine za gostinski vrt meni, da glasbeniki na vsiljiv na6in
beraeijo in motijo njegove goste, lahko sam s svojim rediteljem na prijazen naein
poskrbi, da se na njegovem najetem prostoru ne sprehajajo med mizami »bera6i«
ali pa sam poda prijavo na policijo oz. redarstvo, de meni da je s tem dejanjem
ogkodovan ali lahko na to opomni svojega gosta, da lahko to naredi, Ce meni da je
gost u2aljen zaradi tega;
Ker je trenutno najve6ji problem nastopanje na trgih in nato proSenje denarja, se
lahko spremeni Odlok o rabi javnih povrSin:

> ki tak§ne spontane (glasbene , umetniSke,...) nastope vee ne dovoli;
> ki posebej dolo6i mesta irl Cas, ko so tak§ni nastopi dovoljeni,
> ki za nastope predpiSe kot za vse ostale javne povrSine pridobitev soglasja

s pogoji in
r ki do\odi sankcije ter organe nadzora posarnezne kr§itve.

Medobeinsko redarstvo bo pa Se naprej v skladu s 3. 61enom Zakona o obeinskem
redarstvu in 9. elenom ZJRM izvajalo nadzor teh krSitev in ukrepalo ob osebni zaznavi
vsiliiveaa bera6enia ali na na podlaai prijave.
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* - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejrnete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodtte vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do petka, 15. julija 2022 v fizieni obliki.

Odgovor pripravil
Medobeinsko red
Skupna ob6inska 'a Maribor
Uro§ Kosi

is vodje orgi
Mag

Ija Skupl

brI 'Ija odgovor:

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

polni slu2ba za delovanie MSVDra§anie/pobuda
35. SEJA MS MOMp. it. seie MS
28.6.2022Datum seie®

Zap. it. vpragania/pobude gm
Miha RECEKSvetnik-ca

Vsebi na vpraSanja/pobude:
Podpredsednica Gibanja Svoboda in Predsednica Dr2avnega zbora Urgka Klako6ar Zupaneie je
med obiskom 6. aprila 2022 v Mariboru povedala, da si bo stranka Svoboda prizadevala za
manjganje razvojnih razlik v dr2avi. Med drugim je izjavila, da se »Absolutno zavzemamo za
decentralizacijo Slovenije.« Predsednik Vlade RS Robert Golob je na obisku v Mariboru dne 13.
junija 2022 izjavil, da je Maribor prestolnica vzhodne Slovenije in ima dr2avi mars}kaj za pokazati
tudi s policentrienim razvojem.
Gospod Sage Arsenovi6, spragujem vas ali vam je predsednik Vlade RS res omenil, da bodo trdi dni
po njegovem prihodu v Maribor setili nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano NLZOH iz
mesta. Ob tem vlada na6rtuje ge selitev Urada za demografijo in kakor je sligati med dani vladajo6e
koalicije v Mariboru, tudi sede2 Pogte. Vi kot predstavnik mesta se niste oglasili
Gospod Saga Arsenovi6 dajem pobudo, da naslovite v imenu Maribor, prebivalcev in poslancev
Severovzhodne Slovenije mestnih svetnikov in svojem imenu, predsedniku vlade odprto pismo, kjer
izra2ate skrb vseh dele2nikov, po nadaljnji centralizaciji in selitvi dr2avnih ingtitucij iz Maribora in
regije. Prieakujemo, da bo vlada z ministrstvi, kakgne inStitucije preselila v Maribor, ne pa jth zaprla
in selila iz Maribor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor
;t. zadeve na ormLTl a )
ristoinem za odqovor*: I I odaovora

Organ, ki jeMaFL ovanje mestnega sm
odgovor: I (izdelava neavtoriziraneaa maanetoqrama odaovora na seii
Qcbpy9egpZIBe IM@
Seveda z gospodom predsednikom Vlade RS ni bilo govora o tem, da bi se karkoli selilo iz
Maribora. Vsi pogovod so tekli v smeri, kaj pa bi se v Maribor lahko priselilo/peselilo. Vemo, da
ge vedno ni zaklju6ena selitev Upravne enote iz nage hige v za to primemo hi§o, Probanko –
upravni cente. Kar se tide tega tukaj. Kar se pa tide NLZOH-ja, je bit en vikend pred desetimi
dnevi zelo delaven, zato da sme s skupnimi napori, tudi mojim, pri§li do tega rezultata, da vsaj
izgubili nismo niC, je pa res, da zaenkrat Se nismo nie pridobili in ur)am, da bomo tako Dravske
elektrame, in marsikaj, kar je ie bilo v mestu. Zaenkrat nimam razloga, da ne bi gospodu
predsedniku vlade verjel, da si bo prizadeval za to, da bo sledil regionalnemu razvoju in
decentralizaciji tudi v dejanjih,

'odpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

::–-'f/, „. , I , , ,-l
- #baby\CN~_\*~ -
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VPRA SAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za d91ova
35. SEJA MS MOMZao. it. seie MS
28.6,2022Datum seie MS
POBUDA gT. 428gt. voragani obudeZa
Matic MATSvetnlk-ca

Vsebina vpraganja/pobude :
K pobudi me je spodbudil ogled Vojagnigkega trga pred dnevi, ki je postal celo scena stripov o
superjunaku, ki eoha otroke. In steer, pobudi sem prilo2il tudi slike, ta try izgleda tako, da je
praktieno vee kat polovica trga zasebno parkiri gee, s+ueajno v lasti Sage Arsenoviea. Pa moj
namen danes ni politizirati alt govoriti o tem, kako se z javnimi milijoni ureja dvorigea privatnika, to
ie vsi poznarno. Moja pobuda je, da je trg, kar je v teh vroah paletnih dneh ge boy vidno, potrebno
bolj az8leniti, trenutno je preteino kamen in nekaj dreves na S strani in ee ste se zavezali, da
bomo vsako posekano drevo v Mariboru nadomestili z vee kot enim, pozivarn vse rnestne svetnike,
da posadimo drevo, ja jih nameravam tetos pribliino 200, vam pa sem nagel prirnerno lokacijo na
tem zasebnem parkirigeu, ki so razteza 6ez tra. Mislim, da bi lahko visoko ograjo tudi umaknili in
Irg nekoliko podaljgali v mini park, kat zamenjava parkiri96u, konec koncev nameravate vse ceste v
bli2ini zapreti, potem ta parking res nima smisla in ba mint zeleni park bolj korist8n

WoIQrJzP@or£aDi kIp@Ryjp_Q®v_prI
t. zadeve na organu, I

pri$taj_nerD za odgovQr*J _ __ _ _
Organ, ki je pdpravil I SRPI- MOM
odgovo!: i

I Datum pripravejl.7.2022
_odaoy_9_ra:

Lep pozdrav

Projekt Voja£ni$kega trga je predvideval po$tavitev 11 oz 13 dreves, kar sma pri izvedbi
obnove trga tudi vzpo$tavili {vse v skladu $ ZRVSN priporoeili).

Parcele ob trgu 1995, 1996/2, 1997/4, 1998 k.o, Maribor center, kjer se nahaja 2iCki dvor
in pom02ni objekti so v zasebni lasti, torej MOM pri tel pabudi ne more ukrepati.

' - Elektronsko po§to z vpraganjern/pobudo, kt to prejrrtete b Slu2be za delovanje mestnega svgta shranite v zadevi
pod katera vodite vsebino, na katero se nana5a vpraSanje/pobuda

L

Odgovor vrnite $1u2bi za delovanje me$tnega sveta do petka, 15. julija 2022 v fizieni obliki.



Odgovor
Teobald :tINA

N a
Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor'

Barbara Miku$ Marzidoviek
Priloga:
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VPRAiANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
35. SEJE MS MOMZap. it. seie MS
28. 6. 2022Datum seie MS
POBUDA gT. 429Zap. it. vpragania/pobude

Svetnik-ca: IGOR JURlgl

Vsebina vpra§anja/pobude :

Ureditev prometnega re2ima na povrginah za peace s prometnimi znaki
Zagotovo se kdaj komu zazdi, da kak zakon ni logi6en, aga moramo kljub temu spogtovati.
V tem primer govorim o Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) , ki opredeljuje kot isto skupino
vozil kolesa in mopede, katerih konstrukcijsko doloeena hitrost ne presega 25 km/h.
5. odstavek 99. elena na primer govori: Vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko dolo6ena
hitrost ne presega 25 km/h, morajo upo£tevati svetlobne znake za pegce, de potekata pegpot in
kolesarska pot ena ob drugi in ni posebnih svetlobnih znakov za kolesarje,
Glede na to, da s svojim zgledom 2upan spodbuja uporabo te skupine vozil na peg conah, hkrati pa
s plakati, oglasi in na drug krajevno obieajen naein opozarja, da skuterji in motorji sem ne sodijo, se
vozniki skuterjev in mopedov, katerih konstrukcijsko doloeena hitrost ne presega 25 km/h poeutijo
izjemno zmedeni, saj jih zakon izenaeuje s kolesarji, v Mariboru pa to enotno skupino vozil lo6ujemo
in en del skupine spodbujamo k vo2nji po pe§-conah, drugemu delu zakonsko nedeljive skupine vozil
pa prepre6ujemo. Zato dajem pobudo, da se na edini primeren na6in, torej s prometnimi znaki in ne
oglasi v medijih in na svetle6ih panojih odredi, kdo se lahko vozi v peg coni in na kak na6in in kdo
ne, npr. kolesa in mopedi, katerih konstrukcijsko doloeena hitrost ne presega 25 km/h ter ob tem
dolo6i najvigja dovoljena hitrost. V kolikor pa v ZPrCP obstaja diskrecijska pravica ob6ine, da lo6uje
vozila, ki jih zakon opredeljuje kot enakovredna (kolesa in mopede, katerih konstrukcijsko doloeena
hitrost ne presega 25 km/h), pa mi prosim predstavite tisti del ZPrCP, kjer je to opredeljeno.

Odqovor (izDOlni organ
-t. zadeve na organu,

pristoinem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

ki pripravlia odqovor
a
odqovora

PRAVA MARIBOR - MEDOBeINSKO

Strinjamo se z navedbami svetnika lgorja JuriSiea, da so kdaj predpisi zapisani nelogieno
zato se zgodi, da je za reSitev problema potrebno iskati reSitev v vee zakonih, uredbah,
pravilnikih, odlokih in uradnih tolmaeenjih teh predpisov

ie pri dolo6anju prometnega re2ima v obmoeju za pegce je potrebno upo§tevati vee
predpisov in sprememb teh predpisov. Zakon o pravilih cestnega prometa - ZPrCP se je
ad leta 2010veekrat spremenil in snreminiale so se tudi definici ie DOsameznih vrst vozil



uvedle so se nove definicije prometnih obmo6ij ipd. Glede na navedeno je potrebno pri
ureditvi prometa upoStevati vse spremembe ZPrt:P, prav tako pa je potrebno upoStevati
spremembe Zakona o motornih vozilih, spremembe Pravilnika o registraciji motornih
vozil ter dolo6ila Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta.

Na pobudo gt. 429 svetnika Igorja Juri§iea odgovariamo;

ZPrCP v vee 61enih dolo6a pravila udele2be v prometu za peSce, pravila vo2nje koles,
mopedov, motorjev, avtomobilov, posebnih prevoznih sredstev irl po zadnji spremembi v
letu 2021 tudi pravila vo2nje lahkih motornih vozil.

Potrebno je opozoriti, da pravila niso enaka za vse vrste prometnih povrSin, take ZPrCP
predpisuje pravila oz. pogoje za udele2bo pegcev, vozil in motornih vozil posebej za:

ceste
obmoeja umirjenega prometa,
obmoeja za pegce in
obmoeja skupnega prometnega prostora.

V 31.61enu ZPrCP so zapisani pogoji za udeleibo v prometu v wObmoejih umirjenega
prometa«.

V 31.a 61enu ZPrCP so zapisani pogoji za udele2bo v prometu v wObmoejih skupnega
prometnega prostora«.

V 32.61enu ZPrCP so zapisani pogoji za udele2bo motornih vozil v wObmoejih za pegce«.

V 95. 61enu ZPrCP so po spremembi zakona doloeena pravila za vo2njo vozil mopedov,
motornih koles, trikoles, lahkih Stirikoles in Stirikoles v cestnem prometu. To pomeni, da
so v tem elenu zapisani pogoji za udele2bo teh vozil na cestah s smernimi vozi§6i, s
prometnimi pasovi, s ploeniki, kolesarskimi stezami in kolesarskimi pasovi.

V skladu z Zakonom o cestah je lokalna skupnost odgovorna za varen in nemoten promet
na ob6inskih cestah in s posebnimi ukrepi doloei prometno ureditev na cestah in drugih
javnih povr5inah. TakSna prometna ureditev lahko obsega:

doloeitev uporabe ceste ali dela ceste za doloeene vrste vozil oziroma uporabnikov
(cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pegce,
steza za peSce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
doloeitev prednostnih smeri in sistem ter naein vodenja prometa;
dolo6itev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
dolo6itev omejitev hitrosti vozil ;
ureditev kolesarskega prometa in doloeitev lokalnih kolesarskih povezav;
ureditev parkiranja in ustavljanja vozil ;
doloeitev obmoeij umirjenega prometa, obmo6ij omejene hitrosti in obmo6ij za
peSce in prehodov za pe§ce;
doloeitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, peScev in kolesarjev,
zlasti v bli2ini vzgojno varstvenih, izobra2evalnih in zdravstvenih ustanov, igrise,
stanovanjskih naselij in drugih obmoeij, kjer se ti udele2enci cestnega prometa
pojavljajo v ve6jem §tevilu;
doloeitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udele2encem prometa.

Zakon o lokalni samoupravi dolo6a, da obeina samostojno opravlja lokalne zadeve
javnega pomena (izvirne naloge), ki jih dolo6i s sploSnim aktom obeine in da ob6ina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili.

Glede pobude svetnika lgorja Juri§i6a , da se na edini primeren naein, torej s prometnimi
znaki in ne oglasi v medijih in na svetleeih panojih odredi, kdo se lahko vozi v obmoeju
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za pegce in na kak§en naein in kdo ne, npr. kolesa in mopedi, katerih konstrukcijsko
doloeena hitrost ne presega 25 km/h, odgovarjamo:

Zakon o pravilih cestnega prometa v 32. elenu doloea pogoje za udele2bo v prometu
vobmoeju za peSce:

»32. elen
(obmoeje za peace)

(1) V obmo6jih za peace je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih
sredstev, voznikov lahkih motornih vozil in kolesarjev oziroma kolesark (v nadaljnjem besedilu:
kolesarjev), vendar le tako, da ne ogro2ajo pegcev. Naein in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v
prometu, njihova hitrost pa ne sme prese6i najveeje hitrosti, s kakrgno se lahko gibljejo pegci.

(2) V obmo6ju za peAce smejo zaradi opravljanja dejavnostt zapeljati vozila nujne medicinske
pomoei, gasilska vozila, vozila za96ite in regevanja, vozila policije, vozila vojagke policije, vozila, s katerimi
se opravljajo naloge obeinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdr2evanje cest in vozila za
zbiranje in odvoz odpadkov in vozila, ki jih vozijo vozniki iz prvega odstavka 69. elena tega zakona. Druga
vozila smejo zapeljati v obmoeje za peace Ie, de je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekrgek voznik, ki v obmo6ju za peace ravna v nasprotju
z dolo6bo prveg a ali drugega odstavka tega elena. a

To pomeni, da so ta obmoeja >generalno« namenjena pegcem, obstaja pa nekaj izjem,
katera vozila Se lahko ob upoStevanju zakonskih pogojev zapeljejo v obmo6je za peSce
in sicer:

uporabniki posebnih prevoznih sredstev,
vozniki lahkih motornih vozil,
vozniki koles,
in vsi naSteti v drugem odstavku 32.elena.

Posebna prevozna sredstva so: invalidski vozi6ki, prevozna sredstva ter pripomoeki in
naprave, ki jih uporabnik poganja z lastno moejo in omogoeajo gibanje, hitrejge od hoje pegca,
kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, otrogko kolo s pomo2nimi kolesi, monokolo in po namenu
uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozita.

Lahka motorna vozila so (nov izraz po zadnji spremembi) : so invalidski vozi6ki in vozila na
motornt pogon, pri katerih konstrukcijsko doloeena hitrost ne presega 25 km/h, niso girga od 80
cm in so izvzeta s podroeja uporabe Uredbe (EU) it. 168/2013Evropskega parlamenta in Sveta
z cine 15. januarja 2013 o odobritvi in tr2nem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in gtirikolesnikov
(UL L it. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).

Kolo (nova definicija PO spremembi) je enosledno ali dvosIedno vozilo, ki ga poganja voznik
z lastno mogo ali kole s pomo2nim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali,
opremljeno s pomo2nim elektri6nim motorjem z najveejo trajno nazivno moejo 0,25 kW, katerega
mod se progresivno zmanjguje in koneno prekine, ko vozilo dose2e hitrost 25 km/h ali prej, de
kolesar preneha poganjati pedala.

Kolo {stara definicija) je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kotesoma, ki ga
poganja voznik z lastno mogo ali s pomo6jo pomo2nega motorja, s katerim lahko dose2e hitrost
najve6 25 km/h.
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lz vsega zgoraj navedenega lahko vidimo, da prihaja do oeitne spremembe definicije
kolesa in v to skupino vee ne spadajo skuterji oz. kole sa s pomoinim motorjem z
notranjim izgorevanjem do 25 km/h.

Lahka motorna vozila so tista, pri katerih konstrukcijsko dolo6ena hitrost ne presega 25 km/h,
niso girga od 80 cm in so izvzeta s podroeja uporabe Uredbe (EU) it. 168/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tr2nem nadzoru dvo- ali trikolesnih
vozil in gtirikolesnikov (UL L it. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52). To so:

vozila, katerih najve6ja konstrukcijsko dolo6ena hitrost ne presega 6 km/h;
vozila, namenjena izklju6no za telesno prizadete osebe;
vozi Ia, ki jih upravljajo izklju6no pegci;
vozila, namenjena izklju6no za tekmovalno uporabo;
vozila, na6rtovana in izdelana za potrebe vojske, civilne, za96ite, gasilskih enot, enot za
ohranjanje javnega reda in miru ter slu2be nujne medicinske pomo6i;
kmetijska ali gozdarska vozila iz Uredbe (EU) it. 167/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tr2nem nadzoru kmetijskih in gozdarskihvozil
(1), stroje iz Direktive 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra
1997 o pribli2evanju zakonodaje dr2av 61anic o ukrepih proti plinastim in trdnim
onesna2evalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v
necestno mobilno mehanizacijo (2),Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih (3) ter motorna vozila iz Direktive 2007/46/ES;
vozila, namenjena predvsem za terensko uporabo in zasnovana za uporabo na
netlakovanih povrginah;
kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomo2n im elektrienim motorjem z
najve6jo trajno nazivno moNo, ki je manjga ali enaka 250 W, katerega izhodna moe se
prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjguje in
kon6no prekine, preden hitrost vozila dose2e 25 km/h;
samouravnote2evalna vozila:
vozila, ki niso opremljena z najmanj enim sede2em;
vozila, opremljena s sede2em, pri katerem je vigina to6ke R voznika $ 540 mm v primeru
kategorij Lle, L3e in L4e ali $ 400 mm v primeru kategorij L2e, L5e, L6e in L7e.

Razumljivo je, da vsa ta lahka vozila ne bodo vozila po obmoeju za pegce, je pa definicija
pomembna, ker je uporabljena v 61enihZPrCP, saj so v tej skupni tudi skiroji in podobna
nova prevozna sredstva, ki pa jim zakon po zadnji spremembi pod posebnimi pogoji
dopuS6a vo2njo v cestnem prometu in v obmoeju za pe§ce.

Druga vozila smejo zapeljati v obmoeje za peSce, ee je to predpisano s prometno
signalizacijo, katero imamo v MOM postavljeno in se razlikuje glede na Pravilnik o
prometni signalizaciji irl pogojih uvoza drugih vozil v zaprta obmoeja glede na Odlok o
ob6inski h cestah.

Dovoljenje za druge vrste vozil izda pristojni urad (UKPP) pod pogoji, ki jih doloea Odlok
o obeinskih cestah.
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Primer prometne signalizacije za >obmoeje za peAce«:

V MOM imamo v skladu z ZPrCP tudi :

zaprta obmoeja skupnega prometnega prostora (Glavni trg in Korogka cesta ter
Cafova ulica ) in

zaprta obmoeja umirjenega prometa (Partizanska cesta pri Franeiskanski cerkvi).

Obmoeje skupneqa prometnega prostora souporabljajo vsi udele2enci cestnega prometa
v skladu z naeeli cestnega prometa. OdIck o obeinskih cestah posebej doloea pogoje za
uvoz v to zaprto obmoeje (katera motorna vozila lahko zapeljejo v obmoeje in pod
kak§nimi pogoji). S prometno signalizacijo pa je Be posebej prepovedana vo2nja motornih
koles in mopedov, ki bi jim v primeru, da signalizacije ne bi bilo, bila dovoljena.

Primer prometne signalizacija na Cafovi ulici – obmoeje skupnega prornetnega prostora:
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Primer prometne signalizacije na Glavnem trgu
prometnega prostora:

in Koro§ki cesti - obmo6je skupnega

Obmoeje umirjeneqa prometa je prav tako namenjeno predvsem peScem, pegci imajo
prednost pred motornimi vozili, vendar za razliko od ostalih zaprtih obmo6jih, je v tem
obmoeju dovoljeno uredit parkirna mesta in s tem omogoeit dolgotrajnejge parkiranje,
kar v obmoeju za peSce in v obmoeju skupnega prometnega prostora ni mo2no izvest.
Odlok o obeinskih cestah doloea pogoje za uvoz v to zaprto obmoeje (katera motorna
vozila lahko zapeljejo in pod kakSnimi pogoji). S prometno signalizacijo je dolo6eno kdo
lahko zapelje v to obmoeje, prav tako pa je iz signalizacije razvidno , da lahko v to
obmoeje zapeljejo motorna kolesa in mopedi, saj so v tem obmoeju urejena parkirna
mesta za motorje in mopede.

Primer prometne signalizacije za Obmo6je umirjenega prometa na Partizanski
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V zaprtem obmoeju umirjenega prometa je torej dovoljeno parkiranje , Ce so tarn
ozna6ena parkirna mesta in seveda za tista vozila, ki jim je uvoz pod pogoji iz odloka in v
skladu s prometno signalizacijo dovoljen.
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Glede na problematiko prometa v zaprtih obmoejih (obmoeje za peSce, obmoeje
skupnega prometnega prostora in obmoeje umirjenega prometa je v pobudi izpostavljena
vo2nja mopedov in motorjev. Na pobudo, da bi morali s prometno signalizacijo ozna6iti,
da mopedi, katerih konstrukcijsko doloeena hitrost ne presega 25 km/h ne smejo zapeljat
v obmoeje za peSce (enako velja za obmoeje skupnega prometnega prostora na KoroSki
cesti) odgovarjamo, da to ni potrebno, ker so vsa naSa zaprta obmo6ja ie opremljena s
prometno signalizacijo glede na vrsto zaprtega obmoeja in ta vsem vrst mopedov pri
katerih konstrukcijsko dolo6ena hitrost ne presega 45 km/h ali 25 km/h ne dovoljuje
uvoza, v primeru pa da je v zaprto obmoeje vo2nja mopedom dovoljena, pa je to tudi
razvidno iz prometne signalizacije (Partizanska cesta).

Kolesa s pomo2nim motorjem (mopedi), katerih konstrukcijsko doloeena hitrost ne
presega 25 km/h po spremembi Zakona o motornih vozilih in glede na Uredbo (EU)
it. 168/2013Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1 5. januarja 201 3 o odobritvi in tr2nem
nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in Stirikolesnikov ne spadajo v skupino wlahka motorna
vozila« in so po novem tudi registrirana ter oznaeena s posebno registracijsko oznaebo.

MOPEDI in KOLESA S POMO2NIM MOTORJEM DO LETA 2016

Moped (oziroma >kolo z motorjem«} je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega
delovna prostornina motorja na prisilni v2ig ne presega 50 ccm ali moe motorja na kompresijski
v2ig ali trajna nazivna moe elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko
dolo6ena hitrost ne presega 45 km/h.

Kolo s pomo2nim motorjem je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dverna kolesorna, ki
ga poganja voznik z lastno mogo ali s pomo6jo pomo2nega motorja, s katerim lahko dose2e
hitrost najve6 25 km/h;
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MOPEDI PO LETU 2016

Moped {oziroma >kolo z motoriem<) je motorno vozilo z dverna ali trerni kolesi, katerega
delovna prostornina motorja na prisilni v2ig ne presega 50 ccm ali moe motorja na kompresijski
v2ig ali trajna nazivna moe elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko
doloeena hitrost ne presega 45 km/h.

Moped {oziroma »kole z motoriern<) je tudi motorno vozilo katerih trajna nazivna moe
pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko dolo6ena hitrost ne presega 25 km/h,
registrirani .

Po 1. maju 2017 morajo biti mopedi katerih trajna nazivna moe pogonskega motorja ne
presega 4 kW in konstrukcijsko doloeena hitro st ne presega 25 km/h, registrirani.

Registrska ozna6ba
za mopede do 45 km/h

ii LJ B
497-AR

Registrska oznaeba
za mopede do 25 km/h

ritll
29-4A

Glede na zakonske pogoje, glede na pogoje iz odloka in glede na postavljeno prometno
signalizacijo je vo2nja mopedov (skuterjev) in motorjev v obmoeju za peSce coni in
obmoeju skupnega prometnega prostora prepovedana.

- - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranlte v zadevl, pod
katero vodite vsebino, na katero se nana£a vpraganje/pobuda

Odgovor vrnite Sl#bi za delovanje mestnega sveta do petka, 15. 7. 2022, v fizieni obliki.

Odgovor pripr,
Medobdin g.

Skupna
Urog Ko

'ripravlja odgovor:
Kvas
up£ave Maribor
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VPRASANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBCINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS
Za 35. SEJA MS MOMit. seie MS
Datum seie MS 28.6.2022

®®A3tIMZap. it. vpragania/pobude
Svetn ik-ca Jo2ef gKOF

Vsebina vpraganja/pobude:
1. Kaj je z odlagaligeem nevamih odpadkov v Metavi?
2. Kaj je s sanacijo reke Drave?
3. Kdaj bo priglo do sre6anja s Kmetijskim ministrstvom (dopis 26. 5. 2022)?
2elim pisni odgovor.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
It. zadeve na organu,
ristojnem za odqovor*

Organ, ki je pripraM
odgovor:

Datum priprv
odqovora :

Skupna obeinska uprava MarM)
okolja (odgovor na 1. vpraganje)
Urad za komunalo, promet in prostor (odgovor na 2. vpraganje)
Kabinet 2upana (odgovor na 3. vpra§anje)

varstva

Skupna ob6inska uprava Maribor
Skupna slu2ba varstva okolja

Ad1) Kaj je z odlagali96em nevarnih odpadkov v Metavi?
Spomladi letos je MOM skupaj z vodstvom Javnega podjetja Snaga d.o.o. ponovno pisno
pozvalo MOP za sklic sestanka na temo zaprtega odlagaligea nevarnih odpadkov v Metavi. Na
pobudo se je odzval Direktorat RS za okolje na pristojnem ministrstvu in konec avgusta letos je
potekal operativni razgovor na MOM med vodstvom direktorata, vodstvom MOM in JP Snage.
Z zapisnikom iz sestanka bo seznanjena tudi KS Maleenik-Ruper6e, ko bo le-ta usklajen in
potrjen. Dogovor iz sestanka:
- v teku je izdelava novega wPrograma obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, ki
vklju6uje tudi program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov
podzernne vode« in ko bo ta izdelan, ga JP Snaga 6imprej poglje na MOP in MOM. Sledi
ponovni delovni sestanek vseh dele2nikov in ponovno se proueijo variante nadaljnjega
ravnanja z odlagali§6em (kakgni ukrepi se sprejmejo, koliko bodo stali, kdo jih bo izvajal, kdo
jih bo financiral, idr.). Sestanek bo predvidoma v mesecu januarju 2023.
- prav tako JP Snaga na MOM poilje vse do sedaj izdane zapisniki ingpektorja za okolje v
zvezi z odlagali96em (ugotovitve glede prekora6itev obremenjevanja okolja, nalo2eni morebitni
dodatni ukrepi, idr.), da se dodatno preqjedaio tudi na MOM .



Urad za komunalo, promet in prostor
Ad2) Kaj je s sanacijo reke Drave?
Sanacija reke Drave ni v domeni Mestne ob6ine Maribor, v zvezi s tem vpraganjem se je
potrebno obrniti na Direkcijo RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor obmoeja
Drave

Kabinet 2upana
Ad3) Kdaj bo priglo do sre6anja s Kmetijskim ministrstvo (dopis 26.5.2022)?
Vodstvo Mestne ob6ine Maribor je 14.9.2022 poslalo vabilo na sestanek Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odgovor na mo2en termin sredanja ie eakamo

. * - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shran[tiC zadevi,
pod katero vodite vsebtno, na katero se nana£a vpra§anje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje rnestnega sveta do petka, 15. julija 2022 v fizi6ni obliki.

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

Skupna slu2ba varstva okolja
Skupne obeinske uprave Maribor
Cvetka Slana, I.r., vodja slu2be

Mag. Zorica ZAJC KVAS, I.r.
Vodja Skupne obeinske uprave Maribor

Urad za komunalo, promet in prostor
Suzana FRAS, I.r.

Suzana FRAS, I.r
Vodja Urada za komunalo, promet in prostor

Kabinet 2upana
Jelka VRE6KO,

Jelka VRECKO, I.r
vodja kabinetaI.r
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTN E UPRAVE

Vpra6anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
35. SEJA MS MOMZao. it. seie MS

Datum seie MS 28,6.2022
o gmZap. it. vpragan pobude
aSvetn ik-ca

Vsebina vpra§anja/pobude :
Ta teden do2ivljamo vro6ir\ski val. IN poletje se je komaj zaeelo. Glede na to, da klimatske
spremembe ka2ejo zobe, da je vse bol vro6e in vrode, dajem pobudo, da MOM skupaj z Mariborskim
Vodovodom na vseh ve6jih trgih, kjer ni druge mo2nosti ohladitve postavi gkropilnike, kot so (ne vern,
de so ge) postavljeni na Trgu svobode. Da se bomo lahko me96ani sproti vsaj malo ohladili. Prav
tako dajem pobudo, da vodstvo obeine razmisli, na kak na6in bi na Glavni trg umestili drevesa, ki bi
dajala vsaj nekaj sence. Obnovljen Glavni trg je namree precej botj vro6 kot je bil pred ureditvijo. In
prav nikjer se 61ovek ne more skriti pred soncem, edina osve2itev, to je fontana, pa je v bistvu
namenjena ohladitev otrok in morda pasjih ljubljen6kov.

Odaovor (izpolni orqa
gt. zadeve na organu:
r istoinem za odqovor*

Organ, ki je pripravil
odgovor:

r, ki pripravlia odqovor
01003-1/201 9-311 a

odgovora:
UKPP

Zahvaljujemo se vam za pobudo.
Strinjamo se, da je glede na spremenjene kllmatske razmere, krajanom potrebno ponuditi
razliene mo2nosti ohladitve
V ta namen je MOM je pristopila k realizaciji s postavitvijo prgilnika na trgu Svobode. Prgilnik je
ie v funkciji in ponuja mo2nost osve2itve obeanom ki se zadr2ujejo na tem delu mesta.

Glede saditve dreves na Glavnem trgu, je bilo v sklopu obnove Glavnega trga in korogke ceste
skupno zasajenih 8 dreves. Za celotno obnovo trga je bil v preteklosti izveden arhitekturni
nateeaj, po katerem je bila izbrana regitev tudi izvedena. Na trgu skladno z zahtevami
arhitekturnega nateeaja ter pogojev varstva kulturne dedi96ine ni bilo predvidenih dreves na
osrednjern delu trga

* - 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 nana§a vpraSanje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do petka, 15. julija 2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravit-a:
Aleg KLINC

Podpis vodje q idgovor


