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

Vpraganie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
s aZap. it. seie MS

Datum seie MS 22.9.2022
VDraganie St. 420Zap. it. vpragania/pobude
aSvetnik-ca

Vsebina vpraSanja/pobude:
Od prebivalcev na obmoeju mestne 6etrti Korogka vrata sem ie veekrat dobil vpraganja in pobudo
glede sanacije asfaltirane povrgine na Vinarski ulici. Vsakrgen apis stanja je odve6, saj je iz prilo2enih
fotografij mo2no razbratt, da je stanje izredno slabo. Zanima me, kdaj je planirana sanacija Vinarske
ulice.(pr//oga; sliki)

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odgovor
Datum pripravet. zadeve na organu,

04.10.2022Dristoinem za odaovor* 01003-1/2019-313 odgovora
Organ, ki je pripravil

UKPPodqovor:
Saro ltne povr§ine na Vinarski ulici bomo uvrstili v plan za leto 2023

Odgovor pripravil:
Tomislav Rebernik

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana Fras
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A M ESTN E UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
36. REDNA SEJA MS MOMZap. gt. seie MS
22.9.2022Datum seie MS

a
Svetnik-ca IgorJURtgt

Vsebina vpraganja/pobude :
Vpraganje v povezavi z uporabniki daljinskega ogrevanja Energetike Maribor v prejgnji in prihajajoei

Name so se obrnili obeani, ki jim je MOM pla6ala del polo2nice za ogrevanje. Glede na to, da ni ilo
za zni2anje cene, ampak kve6jemu za dariio po 108. elenu ZDoh, jih zanima, ali je MOM za tiste,
kjer je znesek presegal zakonsko dolo6en limit za neobdaveena darila, uredila vse davene
obveznosti, ali pa morajo prejemniki to storiti sami? Dodatno me zanima, koliko je takgnih, ki so
prejeli znesek, ki je vigji od zakonsko doloeenega maksimuma in kolikgna je skupna vigina
obdaveitve. V povezavi s krovnim vpraganjem pa me zanima, na kateri postavki so rezervirana
sredstva za poravnavo dav6nih obveznosti? Glede prihajajo6e zime pa prosim, da mi sporoeite, kdo
je izbran dobavitelj plina za daljinsko toplotno oskrbo ter za kakgno ceno se je Energetika pogodila
z izbranim dobaviteljem. Med stanovatci Nove vast, ki jih Energetika Maribor oskrbuje tudi z vro60
vodo namred; ugotavljajo, da je vigina polo2nic za toplo vodo bistveno vigja, kot lani, zato s strahom
sklepajo, da bodo tudi zneski na polo2nicah za ogrevanje bistveno, kot so bili prejgnjo zimo.
Vpraganje glasi: kakgno vigino polo2nice za ogrevanje v primeru enakih zunanjih temperatur kot lani
tisti, ki je lant pla6al 100 €/mesec.

zi mi

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor
it. zadeve na orna u:l01003-1/201+318
'ristoinem za odqovor*

Organ, ki je pripraTe
odqovor: I Javni holding Maribor
Odgovor na prvi del vpraSanja vezan za subvencije MOM pri polo2nicah podjetja
Energetika Maribor je odgovor sledee :
Subvencije MOM pri polo2nicah Energetike Maribor za november in december 2021 , MOM ni
pla6ala dela polo2nice fizi6ni osebi, temve6 je pla6ala izdana ra6una za subvencijo s strani
Energetike Maribor, torej ni dav6nih obveznosti. Fizi6ne osebe tako niso prejele nobene bonitete
s strani MOM, za katero obstaja obveznost po zakonu o dohodnini.

Datum priprave
odgovora:

06.1 0.2022

Odgovor na drugi del zastavljenega vpraganja vezanega z dobavo plina za daljinsko
ogrevanje irl cene ogrevanja podajamo sledee odgovor:
Javno podjetje Energetika Maribor ima sklenjeno pogodbo za zakup zemeljskega plina do 31

202212
Nova pogodba za zakup zemeljskega plina, za obdobje od 1. 1. 2023, trenutno ge ni sklenjena,
Ceprav si vodstvo podjetja v poslovnih razgovorih, ki jih izvaja z vsemi dobavitelji zemetjskega
ptina na obmo6ju Republike Slovenije, ie nekaj mesecev prizadeva pridobiti ponudbo za
sklenitev ustrezne pogodbe, se to doslej ge ni zgodiio. Razlog tiei v dejstvu, da zaradi povsem



nepredvidljivih razrrter na podroeju dobave energer\toy, kB so pos\ed ica ruskega-ukrajlnskega
spora, vsi dobavitelji na nivoju Republike Slovenije eakajo na ustrezno regulacijo cenovne
politike (ukrepe Vtade Republike Slovenije in pristojnega ministrstva,) kar bo predstavljalo
podlago za poslovno vzdr2no poslovanje v letu 2023.

Ob navedenem pa Javno podjetje Energetika Maribor, skupaj s predstavniki Javnega holdinga
Maribor in Mestne obeine Maribor, izvaja ge ukrepe za zagotovitev ustreznega likv}dnostnega
polo2aja podjetja; to predstavlja poseben izziv ob napovedanih izjemnih dvigih cen energentov,
ki so proizvodne surovine podjetja.

Prav tako potekajo intenzivni razgovori za sklenitev pogodb za dobavo ekstra lahkega kurilnega
olja kot alternativnega ali dopolnilnega energenta za potrebe delovanja Javnega podjetja
Energetika Maribor, ee bi nastopile motnje pri dobavi zemeljskega plina.

Cene v oktobru, novembru in decembru 2022 bodo ge stabitne oz. na podlagi obstojeee pogodbe
o zakupu zemetjskega piina od trenutnih ne bodo bistveno odstopale.

Primerjava variabilnega dela cene toplote za september 2021 in september 2022 ter oktober
2021 in oktober 2022:

september 2021: 81,97570 EUR/MWh z DDV,
september 2022: 86, 17784 EUR/MWh z DDV;
oktober 2021: 113,97854 EUR/MWh z DDV,
oktober 2022: 85,82574 EUR/MWh z DDV.

Zelo pavgalno re6eno, ob predpostavkah enakih vremenskih razmer in enake porabe ter na
podlagi variabilnega dela cene toplote bi odjemalec, ki je lani septembra plaeat 100 EUR, letos
septembra pla6al pribli2no 105 EUR. Ce primerjamo oktober 2021 in oktober 2022, pa lahko
re6emo, da de je lani oktobra odjemalec plaeal 100 EUR, bo letos oktobra plaeal pribli2no 75
EUR

Medtem o cenah in strogkih v prihodnjem letu do zakupa zemeljskega plina 2al ge ne moremo
govoriti.

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 7. oktobra 2022 v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
MOM: Mitja SENEKOVI C)
Javno podjetje Energetika: Miran R02MAN
JHMB: Rok SABO

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana FRAS

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

Vpra£anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
36. REDNA SEJA MS MOMseie MSZaD

Datum seie MS 22.9.2022
Zap. it. vpragania/o

Josip ROTARSvetnik-ca:

Vsebina vpraSanja/pobude :

V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI PILOTNA AVTOBUSNA LINIJA P + R
MO Maribor skupaj s Fakulteto za gradbenigtvo, prometno in2enirstvo in arhitekturo podjetjem
Marprom in trgovskim centrom E.Leclerc v sklopu letognjega Evropskega tedna mobilnosti uvaja
novo pilotno linijo mestnega potnigkega prometa po sistemu Park and Ride (P + R). Tako bo med
19. in 30. septembrom pred trgovskim centrom E.leclerc na Teznem vzpostavljena hitra brezplaena
avtobusna linija do centra mesta oziroma postajaligea pri Trgu svobode. Vmes bo imela postanka v
bli2ini Obija (Tr2agka–Ptujska) in Europarka. Avtobus na tej poskusni iiniji s gtevilko 22 bo vozi I s
parkirigea pred Leclercom med 5.30 in 10.00 ter 13.00 in 17.30 z odhodom vsakih 15 mir\ut. Nan\en
projekta je razbrerneniti prometno najbolj obremenjeno cesto v mestu z uporabo trajnostne
mobilnosti in zagotoviti potnikom kakovostno storitev potovanja brez strogkov vo2nje in parkiranja.
Prosim, da mestni svet seznanite z rezultati pilotnega projekta, gtevilom potnikov, zadovoljstvom,
naslednjimi cilji in navsezadnje porabljenimi sredstvi

Odaovor (izpolni organ, ki pripravlia odaovor
gt. zadeve na organu:–Mo03-1/2019-3Da F)
'ristoinem za odqovor*: 1 1 odaovora

Organ, ki je>
odaovor
Pilotni projekt vzpostavitve avtobusne linje P+R s Stevilko 22 je pokazal veeplastnost
problematike spreminjanja potovalnih navad ob6anov in zaposlenih v MOM.

Na liniji sta delovala dva avtobusa (dizel in elektro midi avtobus). Do12ina trase od P+R parkiri96a
do centra mesta je b-IIa 5 km, za katero je avtobus povpre6no potreboval l1 minut v
dopoldanskem 6asu in 13 minut v popoldanskem 6asu. Uporaba linije je bila brezplaena. Na liniji
22 se je v 10 dneh obratovanja prepeljalo 185 potnikov. Povpreena zasedenost dnevnih
kapacitet linije je bila 1,2% oziroma 1,5 osebe na vo2njo/avtobus. V 6etrtek, 29.9.2022, in v
petek, 30.9.2022 se je izvedlo anketiranje uporabnikov (25 anketiranih, od tega 70 % iz MOM),
ki so 95 % izrazili zadovoljstvo z uvedbo nove P+R linije in poudarili, da jim je nova linija vgee:
saj je hitra, uporabna in jih prepelje v center. Nekateri potek linije pozdravljajo, saj povezava
nima dosti postajalige, spet drugi bi pa imeli vee postajalige na poteku linije. Linijo 22 je
uporabljalo 68 % 2ensk in 32 % mogkih. Uporabljena je bila za namene nakupovanja v
trgovinskih centrih (namesto linije 21) in za namene Park and Ride-a – prevoza na delo
(povpre6no 5 vozil na dan je bilo v centru zaradi ukrepa manj).



Pilotnt projekt je pokazal, da je potreben eas, da ljudje spremenijo potovalne navade. Hkrati je
pomembno obve96anje v medtjih in spodbujanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti tudi s strani
delodajalcev. Vzporedno je pilotni projekt pokazal, da je motoriziran promet za prevoze na delo
v mestno sredi96e ge vedno dominanten, sploh z vidika cenovno ugodne parkirne polttike.

MOM v prihodnosti stremi k vzpostavitvi Park and Ride linij, a kot je pokazal pilotni projekt, je
kljueno sodelovanje z delodaja Ici v MOM in vzpostavitvi primerne parkirne politike v rnestnem
sredi96u

Strogek pilotnega projekta P+R je bil 14.175,00 EUR z DDV, od tega je MOM z namenskimi
sredstvi za evropski teden mobilnosti porabila 3.500 EUR, UM FG PA pa je v okviru projekta LIFE
CARE4CLIMATE krila preostale strogke za testiranje linije.

. ' - 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 nanaga vpraganje/pobuda

C)dgovor vrn ite Slu2bi za delovanje rnestnega sveta do 7. oktobra 2022 v fizieni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Mitja KLEMENeI(;

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana FRAS// _'T\T--x.
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VPRAgAN JE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
Zap. it. seie MS 6 s MOa
Datum seie MS 22.9.2022

rZap. it
Svetnik-ca :eUko MILOVANOVI

Vsebina vpraSanja/pobude:
Zdaj je ie precej jasno, da bomo med neuspehe tega mandata gteli nesprejem Strategije na
podrodju kulture v Mestni ob6ini Maribor, 6eprav osnutek tega dokumenta, ki ga je pripravila
strokovna komisija, eaka ie od pomladi. ge bolj zanimiva je informacija, ki je pred dasom
pricurljala v javnost, da je bil dokument cenzuriran, saj se dokument, ki je bBI do 21. 9. 2022 v javni
obravnavi, v nekaterih bistvenih delih razlikuje od razli6ice, ki jo je 2upanstvu predala omenjena
strokovna komisija. Ena bistvenih sprememb, ki je nastala z omenjeno cenzuro je, da se v zadnji
razli6ici ponovno dopugda mo2nost, da se obmo6je KC Pekarna proda dr2avi, kar je ie nekaj Casa
odkrita 2elja nagega 2upana in njegovih tesnih sodelavcev. Vpraganje se, gospod 2upan, glasi: Ali
lahko zagotovite transparentno sledljivost spreminjanja osnutka Strategije razvoja kulture na poti od
izro6ka strokovne komisije do javne obravnave. Ali lahko z iment in priimki navedete, kdo so avtorji
teh spornih sprememb? Ali ste res to vi osebno, kdo iz kabineta, Urada za kulturo in mladino ali
nekdo tretji, celo zunaj Mestne ob6ine Maribor?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlia odqovor'
ii meve na orma – a

ristoinem za odaovor*: I I odaovora
Organ, ki jeMaRL ovanje mestnega sveta
odgovor: (izdelava neavtoriziranega magnetograma

7. 10. 2022

Odqovor 2upana, Aleksandra Sage ARSENOVIC;A
Kar se tide Petcame, je to ena izjemno zanimiva tema. Naj uvodoma povem, da ni kulturna v mestu samo
Pekarna, da je kultura bistveno gina in da je Urad za kulturo del mnogih drugih uradov v Mestni ob6ini
Maribor, ki se ukvarjajo z znanjem, z zdravjem, socialo in z razvojem. Vsekakor je ta strokovna komisija
posvetovalno telo, ne pa nekdo ki bo v naprej napisal kaj bo to mesto delalo ali ne bo delalo. In kot veste
smo prav zaradi tega, da bi lahko omogo6ili boljSe pogoje delovanja v pnmeru da bo driava konCno svoj
dolg do Maribora naredila in vzpostavila dve novi Medicinski fakulteti in razvijala zdravje na podro6ju UKC-
ja, ki je v neposredni bli2ini Pekarne. Da bo driava ta svoj dolg odpravila skupaj z UKC-jem, Medicinsko
fakulteto in z Mestno ob6ino Maribor. Potem smo naSII, ne samo naSh ampak ie realizirali nakup MTT-ja,
kjer bi se lahko tak5ne avtonomne zgodbe in kreativne kulture dalje dogajale. In ne more bit talec razvoja
mesta tisti, ki ga je najlep5e napisal gospod Zoran Predin in se njegovemu mnenju pridruiujem in upam
da ste ga videli. Da ni bilo cenzure, ampak je bila recenzija ker ni skladno s celovito sliko razvoja mesta
Maribora

ldpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

DJIa/ib
WAR@lb,
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda DOlni slu2ba za delovanie MS
36. REDNA SEJA MS MOMZap. it. seie MS

Datum seie MS 22.9.2022
Zap. it. r
Svetnik-ca: Matic MATJm

Vsebina vpraSanja/pobude:
Najprej v duhu danagnjega dneva brez avtomobilov. Kot ste videli sem ie pred sejo vse vabljene na
to sejo pozval da pridejo z javnim prevozom oz. drugirni oblikami. In tako tudi simbolieno poka2emo
zavezanost k dim manj avtomobilov v centru mesta. Hvala vsem, ki ste to upogtevali ee ste le imeli
mo2nost. Moje vpraganje se ve2e tudi na danagnji dan brez avtomobila. Kot ste videli, sem ie pred
sejovse vabljene na sejo pozval, da se danes na sejo odpravimo z javnim prevozom ter drugimi
oblikami in tako tudi simbolieno poka2emo zavezanost dm manj avtomobilov v centru mesta. V
zaeetku leta 2020 sem opozoril, bilo je tudi v medijih (4.2.2020 Ve6er, A. Pergak), na izredno
neracionalno odloeitev ob6ine, ko je za 56.167€ sklenila pogodbo o poslovnem najemu
velikoprostorske limuzine Mercedes Benz V 250d 4 Matic avantgarde, pogodbe za 48-mesecev po
preteku katere se avto seveda vrne leasing higi (vrednost nakupa avtomobtla takrat je bila okvirno
65.000 evrov). Zakaj takgno vozilo obeina potrebuje in de ga, zakaj najem in ne nakup. Odgovora
takrat nisem dobil niti jaz niti mediji. V preteklih mesecih se mi je odgovor, zakaj tako razkogen in
potraten avto ponudil kar sam in sicer sem opazil, da se Saga Arsenovi6 s tem avtom sam vozi na
privatne treninge, na privatne terapije in celo privatne dostave na glavni trg ter do poslovnih
subjektov v privatni lasti. Ni nakljueje, to sem opazil kontinuirano, zato moje vpraganje, ali Saga
Arsenovi6 uporablja slu2beno vozilo za privatne zadeve? ali zato obstaja podlaga in ali zato pla6uje
kakgno nadomestilo? Hvala za odgovor.

Odaovor (izpolni organ
,t. zadeve na organu
ristoinem za odgovor’

Organ, ki je pripraa
odgovor:

ki pripravlja odgovor
Datum priprave
odaovora

Slu2ba za delovanje mestnega sveta
izdelava neavtoriziranega magnetograma

Odqovor 2upana, Aleksandra Sage ARSENOVI
Odgovor na vpraganje je ne. Ponosen sem na to, da smo prodali 8 vozil pa tega ni noben opazil
2 §oferja sta mary zaposlena. Ker se sam vozim, delam 24/7 in mogo6e ste ga tudi kdaj zamenjal i
z mojim ker imam enakega privat. ee imam jaz sestanek na kaki to6ki potem ga imam. Lahko
pa greste drugi6 z marIO
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vnraganie/DObUda (izDOlni slu2ba za delovanie MS
36. REDNA SEJA MS MOMZap. it. seie MS
22.9.2022Datum seie MS

ZaD. it. VDrag;Iii/o a
Vladimira COKOJASvetnik-ca

Vsebina vpra§anja/pobude:
Pobuda, ki jo je naga svetnigka skupina SDS podala v imenu krajanov iz KS Male6nik – Ruperee za
postavitev javne razsvetljave na relaciji Male6nik – Grugova je bila prvi6 vlo2ena 2e pred 4 leti in pol,
natan6neje na 33. redni seji MS MOM z dne 22.2.2018 z obgirno obrazlo2itvijo, saj gre za izjemno
nevaren odsek na relaciji Maleenik-Nebova-Ruper6e-Grugova, kjer je cesta brez ploenikov in brez
nujno potrebne razsvetljave. Prometna ureditev te ceste je zaradi vseh udele2encev v prometu na
tej relaciji, ki jo mnogi udele2enci uporabljajo kot bli2njico iz Maribora za SV del Slovenije (Lenart,
Benedikt Gornja Radgona in drugi kraji Pomurja – brez vinjete) . Zgodilo se je ie vee nesre6, zadnja
s pobegom voznika in mladega udele2enca v prometu s hudimi pogkodbami, ki ga je v temi zbi# mimo
vozeei avtomobil. ee bi bil odsek ceste razsvetljen, bi bil kot pegec sigurno bolje viden na cesti66u.
Pobuda je bila takrat s strani MU zavrnjena, saj so krajani takrat predlagali postavitev oz. uporabo
starih svetitk iz druge relacije (kjer se je javna razsvettjava zamenjala z novo ob izgradnji nove ceste) .
Po pisnem pojasnilu odgovornih iz Urada za komunalo, promet in prostor, zaradi zastarelosti in
dotrajanosti svetil te pobude ni bilo mo2no realizirati. Drugi6 je bilo MU MOM oz. pristojnemu Uradu
za komunalo postavljeno vpraganje z dne 14.10.2019 – kdaj lahko krajani oz. vsi udele2enci v
prometu pri6akujejo realizacijo navedene pobude in pisni odgovor, da bo realizirano takoj po
sprejemu proraeuna za 2020. Tretjie je bilo postavljeno svetnigko vpraganje na 22. redni seji MS
MOM z dne 22.4.2011 po sprejemu proraeuna za 2021 in prejeti odgovor, da se bo v letu 2021
uredila cestna razsvetljava na omenjeni relaciji, saj so sredstva v proraeunu zagotovljena. C;etrtie je
bila pobuda podana na seji MS MOM 16.9.2021. Peti6 je bilo isto vpraganje postavtjeno na seji v
marcu letognjega leta. Danes to isto svetnigko vpraganje postavljam gestie. In sicer – kdaj in kako
se bo v letu 2022 realizirala pisno zagotovljena obljuba MU, natan6neje Urada za komunalo, promet
in gport, v kateri so zapisali, da bodo oz. zdaj govorimo ie v preteklem 6asu – so bila za ta namen
ie v letu 2021 zagotovljena finan6na sredstva v ob6inskem prora6unu, Seveda bom v imenu
krajanov enako ali podobno svetnigko vpraganje postavljala tako dolgo, dokler morda tudi krajanom
ob tako prometni cesti ne bo zagorela kakgna 2arnica javne razsvetljave ali metafori6no – tudi na
obrobju mesta ne zasveti luC na koncu tunela. Prosim za pisni odgovor.

Odaovor (izpolni organ
,t. zadeve na organu,

Dristoinem za odqovor-
Organ, ki je pripravil
odaovor

ki pripravlia odqovor
01003-1/201 9-315 a

odqovora
UKPP. SKP



Spogtovani

Dne 6. 10. 2021 smc vam glede podane problematike ie podali odgovor, kjer smo navedli, da
je strategija energetske sanacije javne razsvetljave na obmoeju Mestne obeine Maribor doloeena
na na6in, da se najprej izvaja zamenjava neustreznih svetilkjavne razsvetljave z energetsko in
okoljsko ustreznimi svetilkami, saj mora MOM, glede na doloeila Uredbe o rnejnih vrednostih
svetlobnega onesna2evanja okolja, najprej modernizirati in uskladiti obstoje60 neustrezno
razsvetljavo. To zavezo imamo tudi zaradi in§pekcijske odloebe Ingpektorata RS za okolje tn
prostor, ki nas zavezuje k prednostni ureditvi obstojeee neustrezne infrastrukture.

Po zakljueku zamenjav in vzpostavitve krmiljenja sistema, ki je predvidena v letognjem in
naslednjem letu, se bo lahko pristopilo k ureditvi predlaganega odseka. Navedeno borne dali v
plan proraeuna za leto 2023.

* - Elektronsko pogto z vpraganjem/pobudo, kt jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaia vpra§anje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 7. oktobra 2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil :
Andra2 Mlaker

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana FRAS
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpra§anie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
36. REDNA SEJA MS MOMZap. it. seie MS
22.9.2022Datum seie MS

Zap. it. vpragania/o
Svetn ik-ca: Miha RECEK

Vsebina vpraganja/pobude:
Ker se bli2amo novi kurilni sezoni in, ker vemo, da gredo cene ogrevanja v nebo, Vas spragujem
ali ima Energetika Maribor izbranega dobavitelja plina in de ga ima, po kakgni ceni je bil zakupljen
plin. ee nima izbranega ponudnika, potemtakem nima zagotovljene cene ptina in ne vemo po
kakgni ceno se bodo ogrevali vse megeanke in me96ani, katero so priklopljeni na toptotno oskrbo
Energetike Maribor. Kdo je za to odgovoren in kak§ne bodo posledice?

Odqovor (izpolni on
it. z ave na orgM
ristoinem za odaovor*

Organ, ki je pripravil
odgovor:

Ian, ki pripravlia odqovor
OIO03-1/20n9 11

odgovora :
Javno podjetje Energetika

Datum priprave 06.10.2022

Javno podjetje Energetika Maribor d. o. o. ima sklenjeno pogodbo za zakup zemeljskega plina
do 31. 12. 2022.

Nova pogodba za zakup zemeljskega plina, za obdobje od 1. 1. 2023, ie ni sklenjena. Kljub
temu, da si vodstvo podjetja v poslovnih razgovorih, ki jih izvaja z vsemi dobavitelji
zemeljskega plina na obmo6ju Republike Slovenije, ie nekaj mesecev prizadeva pr}dobiti
ponudbo za sklenitev ustrezne pogodbe, ta ge ni bila podana. Razlog Hei v dejstvu, da zaradi
povsem nepredvidljivih razmer na podro6ju proizvodnje in dobave energentov, kot posledice
ukrajinsko – ruskega spora, vsi dobavitelji na nivoju Republike Slovenije 6akajo na ustrezno
regulacijo cenovne politike (ukrepe Vlade Republike Slovenije in pristojnega ministrstva,) ki bo
predstavljala podlago za poslovno vzdr2no poslovanje.

Ob navedenem pa Javno podjetje Energetika Maribor d. o. o., skupaj s predstavniki Javnega
holdinga Maribor in Mestne obeine Maribor, izvaja ge ukrepe za zagotovitev ustreznega
likvidnostnega polo2aja podjetja, kar predstavlja poseben izziv ob napovedanih izjemnih dvigih
cen energentov, ki predstavljajo njegove proizvodne surovine.

Prav tako potekajo intenzivni razgovori za sklenitev pogodb za dobavo ekstra lahkega
kurilnega olja, kot alternativnega ali dopolnilnega energenta, za potrebe delovanja Javnega
podjetja Energetika Maribor d. o. o., v kolikor bi nastopile motnje pri dobavi zemeljskega plina.



- 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 7. oktobra 2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Javno podjetje Energetika
Boris NOVAK

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

Vpra§anje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS
36. REDNA SEJA MS MOMp. it. se ie MS

Datum seie MS 22.9.2022
a

LSvetnik-ca

Vsebina vpra§anja/pobude:

lzteka se vai 4 letni mandat 2upanovanja. V predvolilnem easu ste mladim dru2inam obljubili, da
boste intenzivno regevali stanovanjsko problematiko mladih dru2in. Zato me zanima, koliko in kaj je
bilo narejeno na tem podro6ju? Koliko mladih je dobilo neprofitna stanovanja?

Odqovor polni organ
a

Dristoinem za odaovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

ki pripravlja odgovor
Datum priprave
odaovora

Slu2ba za delovanje mestnega sveta
=delava neavtoriziranega magnetograrna

30.9.2022

leksandra Sage ARSENOVI6AOdaovor iu,
Ta teden je otvoritev 400 stanovanj Republigkega stanovanjskega sklada, kjer bo veliko mladih
dobilo stanovanja. In tam so bili veliki napori Mestne ob6ine Maribor, da je to tega projekta
realizacije priglo. Imamo tudi ie izveden nate6aj za stanovanja na Dvor§akovi za mlade, ki jih do
sedaj ni bilo in kupili smo 2 parceli kjer lahko ee bo gospodarska situacija bo to mogo6e, gradili
tudi neprofitna stanovanja. Tako da, toliko kot smo v tem 6asu naredili ge ni not)en naredil.

- - 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 nana§a vpraianje/pobuda

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Rosana KLANONIK, univ. dipl. prav
vodja slu2be za delovanje mestnega sveta
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VPRAgANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

polni slu2ba za delovanie MSVDraganie/pobuda
SZap. it. seie MS

Datum seie MS 22.9.2022
a

oSvetn ik-ca

Vsebina vpraganja/pobude:

Letos spom}adi smc bili vsi zgro2eni, ko smo sligali da je nag Vrtec Brezje pogorel. Sedaj pa me
zanima, zakaj se tam dela na pogorigeu ge niso zaeela? Sedaj po mojih informacijah je tudi
zavarovalnica ie dobrih 200.000 € od skupne odgkodnine, ki jo bomo ge dobili. Vemo pa pod
kakgnimi pogoji ti otroci imajo vzgojo v 2 u6ilnicah Osnovne gole Draga Kobala. Ena je velika 25
kvadratov, druga pa 26.

Odgovor (izpolni orga
§a

ristoinem za odqovor*
Organ, ki je pripravil
odgovor:

r, ki pripravlja odgovor
a
odqovora

Slu2ba za delovanje mestnega sveta
:izdelava neavtoriziranega magnetograma

Odqovor 2upana, Aleksandra Sage ARSENOVIe:A:
Kar se tide Brezja sem vesel da smo kon6ali in to monta2no gradnjo z velikim odstotkom lesa.
2al ne nujno Pohorskega. 2 nova oddelka in zgleda da v tem mandatu »hudi6 ni imeI mladih«
oz. je »imeI je dosti mladih« po2arov ravno v vrtcih – Waldorfski se kon6uje in bomo moRia prav
kmalu zaradi vrtca Brezje, kjer je bRo financiranje vezano na odprodajo zemlji96 boste vpraSanl
ali boste podpni nov rebalans prora6una za to ga bomo lahko letos ge izvedli sedaj ko vemo
koliko denarja da zavarvvalnica. Take da se zahvaljujem za pobudo ker je res 2alostno gledat
na eni strani pogoriS6e na drugi polovi6ki pa nov vrtec.

' - Elektronsko poSto z vpraSanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodtte vsebino, na katero se nana§a vpraganje/pobuda

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
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VPRASANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGAN A MESTNE UPRAVE

Vpraganie/pobuda (izpolni slu2ba za delovanie MS
D A SEJA MS MOMZap. £t.seie MS
22.9.2022Datum seie MS

Zap. it, vpraganta/odE;de
SGetni k-ca TaUanb FkAM

Vsebi na vpra5anja/pobude :
Pred easom sem dala svetniiko pobudo, da se avtobusna postajaliiea uredijo z nadstreinicami z
zelenimi strehami irl/ali s sonenimi paneli, z moinostjo polnjenja telefonov itd. Takrat se vam je,
2upan. ideja zdela dobra. Zato rne zanima, ali bodo nave nadstregnice, ki jih bo postavljal Europlakat,
urejene z zelenimi strehami in bodo s tem vsaj malo prispevale k lajganju podnebnih sprememb, ali
bodo urejene s paneti za pridobivanje elektriene energije, mo2nostjo polnjenja telefonov. internetno
povezavo . .

Odgovor polni organ. ki pripravlia odQovor
DatLI;t. zadeve na orgahu: 01 o03-1/2019-3T1

pristojnern za odqovor* odgovora
UKPP IMOrgan, ki je pripravil

odaovor
V letu 2022 skladno s pogodbo JZP s podjetjem EUROPLAKAT postavljamo 25 novih
avtobusnih nadstregnic zunaj mestnega sredigea, tam kjer je ali bilo to nujno potrebno zaradi
dotrajanosti obstoje6ih nadstre§nic, a\t je bdo to nujno potrebno glede na potrebe potnikov. Na
teh lokacijah postavljarno nadstregnice lki so enake d{zajnu ie obstojeeih

V prihodnjem letu nadaljujerno postavitev nadstregnic kIer je planda se nadstregnice v mestnem
ki bodo !ahko vklju6evdla tudi zelsredigeu nadomei6ajo z novirn dizajnorT} erie strehe

' - Elektronsko po§to z vpra£anjern/pobudo, ki jo prejmete bz Slu2be za detovanje mestnega sveta shranrte vzadevi, pod
katero vodite vseblno, na katero se nana5a vpra§anje/pobuda

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 7. oktobra 2022 v fiziCni obliki.

Oqgovor pripravil-a
AIda KLINC

Lt Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana FRAS
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VPRAgANJE OZIROM A POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBeINE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vpraganje/pobuda (izpolni slu2ba za delovanje MS):
p. it. seie MS 36. REDNA SEJA MS MOM

Datum seie MS 22.9.2022
Zap. it. vpMa )

rSvetnik-ca

Vsebina vpraSanja/pobude:
Ja moje vpraganje je naslednje. Torej pred 6asom so pri§li uradni podatki o §tevilu volilnih
upravi6encev na zdaj§njih volitvah. To je demografski podatek oz. gtevilka katera je ena izmed
najbolj kljuenih. Jaz sem jo primerjal iz podatkov izpred 4 let in jo primerjal z obljubami in zavezami
2upana glede perspektivnosti tega mesta. Torej podatek je pa naslednji: 3025 obeanov natanko –
polnoletnih z volilno pravico je vpisano v volilne imenike manj kot pred 4 leti. To je zgodovtnsko
rekorden deficit, ki ga Mestna ob6ina ima. Torej, da malo karikiram to je pribli2no kot ima obeina
Starge vseh volivcev pa malo manj kot Duplek. To pomeni, kot da bi bila ena izmed teh oban
dobesedno zbrisana. 3025 manj. Sedaj eemu to govori. Najverjetneje starejgi ljudje so preminuli,
najverjetneje se niso izsetjevali. To pomeni gre za rnigracijo mlade populacije, torej tiste ki je
napolnila polnoletnost in bi potencialno lahko postala volilni upravi6enec in seveda tudi tisti ki polni
prora6un s svojimi dejavnostmi v Mestni ob6ini Maribor. In to je gtevilka, ki ka2e na uspegnost vage
politike gospod 2upan v zdajgnjih gtirih letih. Naj povem, nisem gel gledati od leta 45 dalje in to je
rekord rekord od zadnjih 20 oz. 30 letih. Dobesedno strmoglavili smc sedaj. Za Casa Franca
Kanglerja, gospoda soviea je bila ta gtevilka pribli2no enaka, malo gor malo doI. Zdaj pa smo
strmoglavili. Torej med vzroki je seveda, da mladi masovno zapu96ajo o6itno iz teh gtevilk. Mesto je
oeitno neperspektivno, dru2bena neenakost ali nepravienost ki jo zaznavajo, arogantnost in tako
naprej. Sam sem naredil neko analizo med ljudmi. Ljudje ocenjujejo da se za mestne eetrti, imamo
jih 11 tukaj v mestnem svetu sploh ne govori. Krajevnih skupnosti imamo 6, o njih tut ne govorijo. Mi
je pa eden v enem razgovoru omenil, da edina mestna 6etrt za katero gospod Arsenovi6 skrbi je
»mestna 6etrt Sage Arsenovi6a«, to pa je mestna 6etrt ki 6udno vjuga po centru mesta okoli njegovih
nepremi6nin. Moje vpraganje pa je naslednje. MOM ima v zadnjih 4 letih zgodovinsko rekordne
prora6une in hkrati zgodovinsko najve6je izseljevanje polnoletnih obeanov. Katera sredstva v
rekordnem proraeunu so bile namenjene ve6ji kvaliteti bivanja. O tem se pogovarjamo in so bila
namenjena za dvig priseljevanja namesto zaradi oeitnega odseljevanja. Kajti ljudje, sploh mladi, niso
neumni. PaC gredo tam, kjer imajo prilo2nost.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
Datum priprave 1 30.9.2022t. zadeve na organu,
odaovorapristoinern za odaovor*

Slu2ba za delovanje mestnega svetaOrgan, ki je pripravil
'izdelava neavtoriziraneqa maanetoaramaodaovor

Odqovor 2upana, Aleksandra Sage ARSENOVI
Najprej ste vzeli iz statistike tisto kar vam je pasalo zato da ste sedaj imeli ta pamflet. Bom pa
odgovodl z najve6jim veseljem. Po mojem spremljanju statistike pa nas je sedaj vee kot nas je
bilo na za6etku mandata. Poleg tega pa to tudi te2ko karkoli ocenjevati, ker nikoli ne veg kaj bi

la nikoli ne bomo vedeli. Je Dkai bi bilo ee bi bil kdo druai. Teabilo ee merle nebi bilo ali



naS najve6ji cilj vigat dodana vrednost v regiji in pove6anje Stevila p©bivalcev v Mestni ob6inl
Maribor, vendar ne v §kodo okoli§kih oban. In v resnici so vsi projekti, ki smo jih naredili za 135
milijonov je samo tistih, ki jih dobimo od dr2ave ali od Evrope 65 milijonov refundiranih in ti
projekti so namenjeni natan6no temu za kaj delamo. To je za bolj§e 2ivljenjske pogoje. To se
pravi CTN projekti so celostne teritodalne nalo2be, ki gredo v smer bolj§ega zraka, mary hrupa,
mary avtov v mestnih sredi96ih. Vigja mobilnost, aglomeracije, knji2nica kot medgeneracijski
izobra2evalni center ki nagovarja mlade, §portna infrastruktum kot ge nikoli – Ljudski vrt,
Dvorana Tabor, Pristan je kon6an, vse to so ukrepi ki bi naj pomagali k odlo6itvi da se v mestu
ostane. Pravkar vern, da so eni ki se z veseljem vra6ajo in lz tujine in iz Ljubljane v Madbor bodo
naredili novo spletno stran wnazajvmaribor.si<, upam da boste kmalu videli da si bodo ljudje
lahko pomagali. Dosti tak§nim pomagam, 2elijo si priti nazaj. i96ejo stanovanja. tako da t©ndi
so v edu. Kar se pa tide tistega kar nam dejansko manjka pa je mednarodna osnovna gola, ki
bi pomagala k temu da bi ie vee ljudi priglo ki ima znanja in kompetence 2iveti v na§em mestu.
Da ne bodo nagi mo2gani odhajali same drugam. Skupno gtevilo prebivalcev v letu 2020 je bilo
112.212, danes jih je 500 vee – 112.720. Torej rastemo

* - Elektronsko po§to z vpraganjem/pobudo, ki jo prejmete iz Slu2be za delovanje rnestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaga vpraganje/pobuda

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:

Rosana KLANC)NIK, univ. dipl. prav
vodja slu2be za_delovanje mestnega sveta



\ J l’
MESTNA OBCINA MARIBOR

M ESTNA UPRAVA
Slu2ba za delovanje mestnega sveta

Ulica heroja Staneta 1 , Sl-2CXJ0 Maribor
T: +386.2.2201 CI)0, E: mestna.obcina@maribor.si

S: http://www.maribor.si
Davena gtevilka: S1127C)9590, Matiena gtevilka: 5883369

§tevilka: 0130- 134/2022-37
Datum: 30. 09. 2022
IHI!!!H}llllIHllllll!!111111111111111111 IlIBI1111 1111111 IllIIIIIIIIlIIlIIlIItIII

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

VDra§anie/DObuda (izDOlni slu2ba za delovanie MS
36. REDNA SEJA MS MOMit. seie MSZa
22.9.2022Datum seie MS

a
Danijela gERBINEKSvetnik-ca:

Vsebina vpraSanja/pobude:
Zanima me, kako daled je realizacija ploenika ob dr2avni cesti, od postajaligea v Bresternici »pri
2agi« v smeri proti Selnici ob Dravi. Prosim, da me seznanite s celotnim postopkorn kaj je bilo na tej
zadevi do sedaj narejeno in kakgen je finan6ni in 6asovni plan oziroma kdaj o plo6nik narejen.

Odqovor (izpolni organ ki DriDravlia odaovor
01 O03-1/201 9-323;t. zadeve na organu,

pristoinem za odgovor*
Organ, ki je pripravil
odqovor
Spogtovan

a
odgovora

UKPP

Za izvedbo plo6nika in komunalne infrastrukture ob dr2avni cesti G1 FRuta-Maribor v skupn
do12ini cca 990 m je izdelana PZI projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo projektivno podjetje
Lineal d.o.o. Naveden projekt se bo izvajal so6asno z rekonstrukcijo dr2avne ceste, ki jo vodi
Direkcija RS za infrastrukturo. Za izvedbo soeasne gradnje je potrebno predhodno podpisati
Sporazum o sofinanciranju, katerega podpis je predviden v letu 2023. Po podpisu Sporazuma o
sofinanciranju, borno lahko investicijo ustrezno planirali v prora6un

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

Odgovor vrnite Slu2bi za delovanje mestnega sveta do 7. oktobra 2022 v fizi6ni obliki.

Odgovor pripravil-a:
Bogtjan gTUHEC

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:
Suzana FRAS

RfSQ$


