Mestna četrt Center
Kacova ulica 1, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-842, e-pošta:
mc.center@maribor.si
Številka: 01301-18/2016-5

ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Mestne četrti Center, ki je bila v četrtek, 3. marca 2016 ob 18. uri v
prostorih Mestne četrti Center, na Kacovi ulici 1.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Valerija Vreča
Petra Štefanec
Eduard Fleisinger
Melita Cimerman

Franc Slavinec
Mihael Kacafura
Božidar Ipavic
Jožica Sluga

Erika Jovanovski
Anton Vagner

OSTALI PRISOTNI:
Primož Hrastnik – referent MČ Center
ODSOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Vlado Kramberger – op.
Sabina Cvilak

Aleksandra Kalacun – neop
Mersudin Ramić – op.

Lista prisotnih je sestavi del zapisnika.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. redne, 4. in 5. dopisne seje Sveta MČ
Center
4. Poročilo o tekočih zadevah
5. Poročilo inventurne komisije
6. Priprave na praznik (4.4.2016) MČ Center
7. Razno
8. Vprašanja in pobude
1. točka
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednica Sveta MČ Center Valerija Vreča je pozdravila prisotne. Ugotovila je, da je
prisotnih 10 članic in članov od izvoljenih 15-ih, kar zagotavlja sklepčnost. Svojo odsotnost
sta opravičila Vlado Kramberger in Mersudin Ramić, neopravičeno odsotni sta bili Sabina
Cvilak in Aleksandra Kalacun.
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2. točka
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Dnevni red seje je bil članom Sveta posredovan skupaj z vabilom. Predsednica Sveta je
pozvala navzoče, da se izjasnijo o točkah dnevnega reda oziroma podajo pripombe na
predlagan dnevni red. Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je predsednica preverila sklepčnost
ter ugotovila, da je Svet sklepčen, zato je predlagala v sprejem sklep
SKLEP 1:
Svet Mestne četrti Center sprejema dnevni red 8. redne seje Sveta MČ Center
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
3. točka
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov Sveta MČ Center
Zapisniki 7. redne in 4. ter 5. dopisne seje ter pregled realizacije sklepov so bili članom Sveta
MČ prav tako posredovani pred sejo. Predsednica Sveta MČ je podala krajše poročilo o
realizaciji sklepov. Prisotne je vprašala, če ima morebiti kateri izmed njih pripombe na zapisnik
ali realizacijo sklepov. Pripombe so podali Eduard Fleisinger (pripomba na 6. točko; v zapisniku
ni naveden program dela komisije za komunalo in 8. točko; o tej točki »Koroška cesta« bi
morali ponovno razpravljati na naslednji seji), Mihael Kacafura (pripombo je podal na 19. sklep,
saj se ni strinjal z besedo »zahteva«, vsi svetniki so se strinjali, da beseda zahteva ostane).
Melita Cimerman je predlagala, da se pri omenjeni točki 6. dopiše priloge gradiv.
Po razpravi je predsednica preverila sklepčnost in ugotovila da je Svet sklepčen, zato je
predlagala v sprejem sklep
SKLEP 2:
Svet MČ Center potrjuje zapisnik 7. redne, 4. in 5. dopisne seje Sveta
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
SKLEP 3:
Svet Mestne četrti Center potrjuje poročilo o izvršitvi sklepov 7. redne, 4. in 5. dopisne
seje Sveta
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
4. točka
Poročilo o tekočih zadevah
Obrazložitev v tej točki dnevnega reda je podal Primož Hrastnik, referent MČ, kateri je prisotne
seznanil glede sprememb predloga proračuna – finančnega načrta MČ, kateri se je po
usklajevanju pri vodji za MČ in KS na proračunski postavki programi dela zmanjšal za 500
EUR za računalniški tečaj, saj bo MOM pridobila – zagotovila za ta namen osebo zaposleno
preko javnih del. Svet je seznanil tudi z odprtjem nove PP za vzdrževanje cest, za ta namen
naj bi MČ dobila sredstva iz proračuna MOM v višini 1.900 EUR. Po sprejemu proračuna mora
Komisija za komunalo pripraviti seznam cest, ki so na območju MČ, katere bo poizkušala
vzdrževati, glede na razpoložljiva sredstva.
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Prav tako je Svet seznanil s poslovnim poročilom za leto 2015 ter planom prihodkov za leto
2016.
Dodatno je svet seznanil z pobudami in predlogi občana Dobaja, stanovalca Koroške ceste
(priloga GSMČ – 08/4).
Predsednica Sveta je svetnice in svetnike seznanila glede pomislekov izgradnje dvigala v
prostore na Meljski cesti, saj bi dvigalo, kot je bilo prvotno načrtovano za samo delovanje
zahtevalo veliko stroškov. Predlagala je, da bi bilo smiselno razmisliti o alternativnem t.i.
stopniščnem dvigalu.
Po obrazložitvi je predsednica Sveta odprla razpravo, v razpravi je sodelovalo večina članov.
Mihael Kacafura se je strinjal, da bi dvigalo, ki je bilo načrtovano povzročilo prevelike mesečne
stroške. Dodatno pobudo je podal v zvezi z društvom Živa dvorišča, katere je grajal g. Dobaj
v svojih pobudah, da se jih povabi na naslednjo sejo, skupaj z g. Dobajem.
Eduard Fleisinger je predlagal, da komisija za komunalne zadeve do naslednje seje pridobi
seznam ulic iz območja MČ, katere niso priključene na javno kanalizacijo. Glede dvigala je
predlagal, da MČ v to realizacijo ne gre.
Po razpravi je predsednica preverila sklepčnost in ugotovila da je svet sklepčen, zato je
predlagala v sprejem sklep
SKLEP 4:
Svet Mestne četrti Center se je seznanil z:
 Predlogom proračuna – finančnega načrta Mestne četrti Center za leto 2016
(usklajen 23.2.2016 z MOM);
 Planiranimi prihodki za leto 2016;
 Poslovnim poročilom za leto 2015;
 Pobudami g. Dobaja, stanovalca Koroške c. 19;
 Svet Mestne četrti Center dodeluje pravice uporabnika spletne aplikacije UJPnet s pravico podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov vodji službe MČ in
KS Mirjani Mihin
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
SKLEP 5:
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja do
naslednje seje pridobi popis nekategoriziranih cest na območju MČ Center
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
SKLEP 6:
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja do
naslednje seje pridobi od pristojnih služb seznam ulic na območju MČ Center, v katerih
stanovanjski objekti niso priključene na javno kanalizacijo
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI 1 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
SKLEP 7:
Svet Mestne četrti Center na naslednjo sejo povabi društvo Živa dvorišča in g. Dobaja,
da predstavijo svoja mnenja in stališča
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Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 1 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
SKLEP 8:
Svet Mestne četrti Center sprejme odločitev, da se do naslednje seje pripravi poročilo
možnosti izgradnje notranjega stopniščnega dvigala.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 1 PROTI 1 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
5. točka
Poročilo inventurne komisije

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal Primož Hrastnik, kateri je člane sveta
podrobno seznanil z poročilom inventurne komisije. Pojasnila je podala tudi predsednica
komisije Petra Štefanec. Po predstavitvi je predsednica odprla razpravo, v kateri je Mihael
Kacafura je predlagal, da Svet sprejme sklep, v katerem MČ prosim finančno računovodsko
službo pri MOM, da svetuje - pomaga kako odpisati terjatve (ki ne bodo nikoli poplačane) iz
poslovnih knjig MČ.
Po razpravi je predsednica preverila sklepčnost in ugotovila da je svet sklepčen, zato je
predlagala v sprejem sklep
SKLEP 9:
Svet Mestne četrti Center se je seznanil s poročilom inventurne komisije
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.

SKLEP 10:
Svet Mestne četrti Center prosi za pomoč UFP, kako odpisati terjatve (ki ne bodo nikoli
poplačane) iz poslovnih knjig MČ Center
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET
6. točka
Priprave na praznik (4.4.2016) MČ Center
Pri tej točki dnevnega reda je uvodno obrazložitev podala predsednica Komisije za kulturo
Erika Jovanovski, ki je svet seznanila z programom in potekom priprav na kulturno prireditev.
Po obrazložitvi je predsednica odprla razpravo, Melita Cimerman je predlagala, da bi moral
MČ poleg kulturne prireditve organizirati še druge aktivnosti, tako je predlagala, da bo
organizirala v muzeju okroglo mizo na temo pomen elektrike za mariborsko gospodarstvo,
univerzitetno knjižnico bo prosila za razstavo na to temo, prav tako predlaga, da se zaprosi
Zavod z turizem Maribor za promocijo dogodka. Prav tako je izpostavila, da bi bilo pomembno,
da se zaprosi medije, da poročajo o dogodku in o temi električne energije,….
Eduard Fleisinger je poudaril, da bi bilo potrebno urediti fasadno na hiši, kjer je obeležena
tabla, zato bi bilo pomembno poiskati lastnika hiše in z njim stopiti v kontakt.
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Po razpravi je predsednica preverila sklepčnost, ugotovila je, da je svet sklepčen, zato je
predlagala v sprejem sklep
SKLEP 11:
Svet Mestne četrti Center se je seznanil s poročilom predsednice komisije za kulturo
Erike Jovanovski, glede priprav na praznik MČ
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
SKLEP 12:
Svet Mestne četrti Center za pomoč in promocijo dogodka – praznik Mestne četrti Center
(4. aprila 2016) zaprosi Zavod za turizem Maribor Pohorje.
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI 0 VZDRŽAN), je bilo ugotovljeno, da je SKLEP
SPREJET.
7. točka
Razno
Predsednica sveta je prisotne seznanila, glede dopisa podžupana Zdravka Luketiča v zvezi z
dopisom IMZ, omenjen dopis so člani prejeli z gradivom.
Člani sveta so bili enotni, da se predsednik komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje
prostora in varovanje okolja udeleži sestanka v zvezi z omenjeno tematiko, ter o tem poroča
na naslednji seji.
8. točka
Vprašanja in pobude
O tej točki ni bilo razprave.

Sejo je predsednica Sveta zaključila ob 20.40 uri.

Zapisal:
Primož Hrastnik

Predsednica Sveta MČ Center
Valerija Vreča

