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

Vpra§anje/pobuda polni slu2ba za delovanie MS
35. SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seje MS 28.6.2022
Zap. it. vpraganii/m VPRA NJE gT. 415
Svetnik-ca mag. Bernard MEMON

Vsebina vpra§anja/pobude:
Staro mestno sredi96e Maribor je bilo tako s strani MC Center Maribor kot tudi MOM soglasno
primarno namenjeno starim stovenskim obrtem, ki so kuIturnozgodovinskega in turisti6nega pomena
za mesto. V zvezi z gostinsko ponudbo pa je bila izpostavljena ponudba lokalne hrane.
Ali in s kakgnimi ukrepi bo MOM pri dodeljevanju koncesij upogtevala gornja veekrat prioritetno
artikulirana priporo6ila glede ohranjanja zgodovinskega izro6ila starega mestnega jedra.

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor'
;t. zadeve na organu:Tolo03-15/2M
ristoinem za odqovor*

Organ, ki je pripraa

Mestna obeina Maribor kot lastnik nepremienin v mestnem jedru aktivno zasleduje politiko
ohranjanja dejavnosti domaee in umetnostne obrti in kulturne dejavnosti, ki so velikega
kuIturnozgodovinskega in turistienega pomena za mesto. Tako v postopkih oddaje v pogojih
najema opredeli tudi dejavnost, ki se v doloeenih poslovnih prostorih sme prednostno izvajati,
seveda vse v okvirjih dovoljenih dejavnosti, ki so opredeljena z upravnim} odloebami
(uporabnimi dovoljenji). Mestna obeina Maribor tako kar nekaj nepremi6nin oddaja raznim
obrtnikom, ki se ukvarjajo z starimi in redkimi obrti kot so npr. krojagtvo (Korogka cesta)
klobuearstvo (Slovenska ulica), sve6arstvo (Glavni trg), trgovska dejavnost z lokalnimi izdelki
(Koro§ka cesta, Gosposka ulica)... .Trenutno je v postopku priprave oddaja poslovnega prostora
– gostinskega obrata v novem objektu na Vojagnigkem trgu 3, kjer bo poleg cene tudi postavljeno
merilo za izbor program vizije delovanja gostinskega obrata s poudarkom na kakovostno
pridelani hrani lokalnega izvora.
Prav tako je Mestna ob6ina Maribor v letognjem letu vee nepremi6nin obnovila in jih kot ateleje
zjavnirn razpisom ponudila kulturnim ustvarjalcem v mestu. V letu 2020 je dru2ba v lasti Mestne
ob6ine Maribor Mestne nepremienine d.o.o. na podlagi javnega interesa mesta na podro6ju
turizma pridobila nepremi6nino - gosti96e Pri treh ribnikih ravno z namenom ohranjanja
kakovostne gostinske ponudbe v mestu in ohranjanja znane in pomembne turistiene toeke v

od 0 vor

mestu

Datum priprave
odqovora

U rad za gospodarske dejavnosti

07.07.2022

' - Elektronsko po£to z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino. na katero se nana£a vpraganje/pobuda



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

Odgovor pripravil-a:
Darko LOREN(;Ie

Podpis vodje organa
Gorazd gBR
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izDOlni slu2ba za delovanie MS
35. SEJA MS MOMp. it. seie MS
28.6.2022Datum seie MS

Zap. it. VIa mgmJgm
Miha RECEKSvetn ik-ca

Vsebi na vpraganja/pobude :
Spra§ujem Vas ali je bit sedaj vai namen dose2en, ko je bilo porabljenega samo 15% za to
namenjenega denarja od skupno 200.000 eur.
Rdeei kn2 Maribor je odobril 271 vlog v skupni vrednosti 18.079 eur.
Karitas je odobril 243 vlog v skupni vrednosti 14.024 eur
Ostanek: 167.898 eur
Kot sem ie v za6etku leta opozarjal, da so vaveedi s strani ob6ine zelo te2ko vnoveljivi se je 2al to
tudi izkazalo. Prakti6no ni bil s strani MOM narejen noben PR, da bi megdanke in megeani bili o
tem obve96eni, kar je bil udi vai namen.

DOlni oraanOdqovor
t . zmve na organu,

pristoinem za odaovor*
Organ, ki je pripraM
odgovor:

ki pripravlja odgovor
Datum priprave
odaovora

Slu2ba za delovanje mestnega sM

16.9.2022

Odqovor Zupana, Aleksandra Sage ARSENOVIeA (neavtoriziran maqnetoqram
Glede vaveerjev seveda nismo zadovoljni s tern, koliko jih je bilo vnoveenih, rok smo takrat namenoma
podaljgali, vloge so bile pripravljene skladno s predpisi in oeitno takrat ni bilo takgnih potreb. Ne dvomim
pa, da bo ta denar ge koko prav prigel vjeseni, ko bomo sooeeni z novimi podra2itvami na vseh podroejth,
na nekaterih so ie. Tako da, denar bo prov gotovo prigel do tistih, ki ga bodo potrebovali in bodo lahko
tudi zanj pravitno zaprosili
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Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
C

he
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VPRA$ANJE OZIROBA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra$anje/pobuda (izpolni $1u2ba za delovanje MS
35. SEJA MS MOMZap. it. seie MS
}8.6_2022DatClmie-m

Zan. it. voragania7no CD R&IBTMI
bt AtISvetnik-ca.

V$ebina vpra$anja/pobude:
Moje vpra$anje je, kaj se dogaja z izgradnjo dvigala na OS Bojana llicha. Pobudo sem daI ie pred
6asom, sodeloval tudi delno v komunikaciji za realizacijo, pred kratkint mi je glede projekta pisal g.
Dejan Petkovie, predsedniki nadzomega odbora obeine, ki je prav tako sodeloval. Kar nekaj sredstev
so na goli zagolovilj. celo sami zbrali, dovoljenje ZVKD, ki je bilo dolgo problem ali izgovor, je urejeno,
vle6e se zgolj deI, ki je na MOM. Potem ste projekt prevzel} podiupanja Alenka lskra in cd tam naprej
sligimo samo ge se preu6uje, je uvB aeno in ostate floskule. Zanirna me datum (me sec in leto) kdaj
bo projekt izgradnje dvigala na Og Bojana llicha dokonCan oziroma kdaj bo gala imela enake
mo2nosti in dostop za vse otroke, kar je glavni namen projekta-

Odaovor (izDOlni organ, ki pripravlia odaovor):
t, zadeve na orgalu=4102-778/2021 –MaG–T 09.-C#:m
ristoinern za odaovor*: I ' odgovora:

Organ, ki je> in investicije -–jrojektna pisarna
pdgovor;
Mestna obeina Maribor je v letognjem letu za namen i2gradnje osebnega dvigala na O:
Bojana llicha Maribor pridobila potrebno projektno dokumertacijo za pridobitev rnnenj in
gradbenega dovoljenja ter potrebno gradbeno dovotjenje in projektno dokumentacijo za
izvedbo.

Projektna dokurnentacija obravnava:
- ureditev dvigala za prevoz oseb ab vzhodnem delu ju2ne fasade abstojeeega abjekta za

povezovanje eta2 kleti, pritlieja, 1. in 2. nadstropja, mansardne medeta2e M1 in nivoja platoja
jugovzhodnega golskega dvongca;

- ureditev dostopa iz rnansardne medeta2e M1 v rnansardno medeta20 M2 z notranjinli
dvi2nimi stopnicami;
ureditev dostopa iz mansardne medeta2e M2 v rnansardno medetaio M3 z notranjo
stopni§eno dvi2no ptogeadjo;

- ureditev sanitarij za gibalno ovirane osebe v obmoCju centralnih $olskih sanitarij v mansardni
medeta2i M2.

V okviru finanCnih zmo2nosti se bo izvedba predlagala pri$tojni komisiji za uvrstitev v plan za
leto 2023



- - Elektronsko PCiStO z vpra$anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega $veta shranite vzadevi, pod
katero vodite vsebino, na kat8ro se nana§a vpra$anje/pobuda.

Odgovor vrntte Slu2bi za delovanje mestne9a sveta do petka, IS. julija 2022 v fizieni obliki.

Odgovor pripravil:
Ferdo Jehart, strokovni sodelavec VI1/2-II
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lis vodje argal ki pripravlja odgovor:

Marzidov£ek,
le

sekretar
projekte in inve6ticije -

Brigita Gajzer Pliber§ek
Vodja Urada za vzgojo in izobra2evanje,

zdravstveno. socialno varstvo in raziskovalno
dejavnost:

BRIGITA Digitalno podpisal
BRIGITA GAJZER
PLIBERSEK
Datum: 2022.07,27
13:52:57 +02'OO'

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

VDra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS 35. SEJA MS MOM
Datum seie MS 28.6.2022
Zap. it. vpragania/pobude P
Svetnik-ca MnaRTsi

Vsebina vpraganja/pobude:
Kaj se dogaja s pobudami ob6ank in ob6anov oziroma nevladnih organizacij?
Name se je obrnila predstavnica Drugtva Kneipp Maribor, ki je ie 18. 5. 2021 podala pobudo za
ureditev Kneippovega koti6ka v Mestnem parku. Zanima me, v kateri fazi je regevanje te pobude,
glede na to, da v vee kot enem letu niso dobili odgovora. V drugtvu so med drugim ge zapisali: »V
Mestnem parku bi obmo6je v bli2ini otro§kih igral revitalizirati s prostorsko ureditvijo Kneippovega
programa: hoja v mrzli vodi po prodnikih in drugih materialih, zeligeni vrt, z navodili za zdravo
2ivljenje (2ivljenjski red, prehrana, voda zdravilne rastline, gibalne aktivnosti...). Na ta na6in bi
obiskovalcem parka dali mo2nost za tovrstno vadbo in informacije ter znanje za bolj zdravo in
uravnote2eno 2ivljenje v naravnem, zdravem okolju, ter s tem programsko obogatili obnovili
deloma zapu96en del parka, kar ne bi bilo v nasprotju z vidiki varovanja parkovnih povr§in.«

Odgovor (izpolni organ
t. zadeve na organu,
ristoinem za odgovor*:

Organ, ki je pripravil
odgovor:

ki lripravlja odgovor
Datum priprave
odgovora:

Ga. Borko je bila napotena, da predlog projekta poda v okviru participativnega prora6una za
leti 2022 in 2023. V mesecu juliju, 2022 so predstavniki Fundacije Prizma v okviru projektne
pisarne za pomo6 ob6anom pri pripravi projektnih predlogov za PP predstavnici drugtva Kneipp
Maribor tudi pomagali oblikovati in oddati projektni predlog v spletno platformo Cuj sode}uj!
Strokovna komisija za presojo projektov bo s strokovnimi slu2bami preueila njegovo izvedljivost
in ga v kolikor je v skladu z navedenimi kriteriji umestila na seznam za glasovanje. O izvedbi
projekta se bodo odlo6ali obeani z glasovanjem o projektih, ki bo potekalo od 1,do 16. oktobra,

V okviru projekta igral bomo ge v letognjem letu obstoje6a igrala v Mestnem parku zamenjali z
novimi igrali in umestili mede drugim tudi na obmoeje kjer je bil zapu§6en bazen. S postavitvijo
novih igral se bo celovito uredilo tudi obmo6je ob njih, za kar se pripravlja projektna naloga za
integracijo novih vsebin v obmo6je, v okviru katere je predvideno tudi obo6je za Kneippovo
toeko. Pri tem pa moramo upogtevati mnenje in pridobiti soglasje ustreznih strokovnih institucij
(ZVKDS, ZVNRS).

2022



* - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevl
pod katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda.

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

Odgovor pripravil-a:
NEVA PI PAN

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
CKO
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VPRAgAN JE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
35. SEJA MS MOMZap. it. sbie MS

Datum seieM 28.6.2022
Zap. it. vpragania/) M

Jo2ef gKOFSvetnik-ca

Vsebina vpraganja/pobude :

Zastavljam vpraganje, kdaj se bo razre§il problem ceste v Treovi pri g. Mar6i6? Namre6, bila je dana
pisna obljuba, da se bo to razregilo v 2021. Po vsem, po nepotrebnem zapletamo zadevo, ko je
nujno potrebno cesto razgiriti. Prosim pisni odgovor, zakaj se ne pristopi k realizaciji.

Odqovor (izDOIni orc
it. zadeve na organu,

ristoinem za odgovol
Organ, ki je pripravil
odqovor
Spon

ki pripravl}a odqovor
01 o03-1/2019-3T2 a

odgovora:
UKPP

Kot ste seznanjeni, je v teku pridobitev zemlji96a s strani ge. Mar6i6. S strani Mestne obeine
Maribor je bila izdelana in naro6ena cenitev, s katero se ga. Mar6i6 ne strinja. Dogovorjeno je
bilo, da gospa sama naro6i cenitev, kar je tudi naredila. Cenitvi se razhajata, zaradi Cesar smo
s strani MOM predlagali sklic sestanka, da bi sooeili oba cenilca in primerjali cenitve. Do
sestanka ge ni priglo, ker sreeanje odklanja cenilec ge. Mar6ie.
Takoj, ko bo dose2en konsenz glede odkupa zemljigea, ki ga potrebujemo za realizacijo
izgradnje plo6nika, bo MOM pristopila k izdelavi potrebne dokumentacije za izvedbo

* - Elektronsko pogto z vpra§anjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite vzadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

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

Odgovor pripravil-a:
Bogtjan gtuhec tri b n a ) k i P :• L : a v I j a o d gPodpis voq

Suzana FRAS
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