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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01301-126/2016-4
Datum: 07. 11. 2016

ZAPISNIK
10. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v ponedeljek, 24. oktobra 2016 ob
18. uri v prostorih Mestne četrti Radvanje, Lackova c. 43, Maribor.
Prisotni člani in članice Sveta (v nadaljnjem besedilu člani Sveta): g. Zmago Gomzi podpredsednik Sveta, g. Aleksander Goleţ, ga. Nataša Kajba Gorjup, ga. Nada Mitrovič, ga.
Lidija Polovič, g. Milan Povoden, g. Boris Rošker.
Ostali prisotni:, ga. Milena Donaj – članica IMZ Radvanje, g. Rajko Kotnik – član IMZ
Radvanje, g. Matic Primc – član IMZ, g. Milan Pukšič – član IMZ Radvanje, Metka Čonč tajnica MČ Radvanje
Odstotni člani Sveta: g. Nino Kac - predsednik Sveta (op.), ga. Sabina Drobeţ, g. Stane
Golob (odstopil), g. Miha Jarh (odstopil), ga. Helena Kujundţić Lukaček (op.), ga. Suzana
Recek Pavlović (op.).
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta MČ Radvanje
Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta MČ Radvanje (nesklepčna)
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta MČ Radvanje in
preimenovanje seje v 5. dopisno sejo Sveta MČ Radvanje
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 6. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Obravnava in potrditev Poslovnega poročila in Obrazloţitve realizacije Finančnega
načrta MČ Radvanje za leto 2015
Obravnava in sprejem Finančnega načrta MČ Radvanje za leto 2016
Potrditev realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje za obdobje 1-6/2016 in ocene
realizacije do konca leta 2016
Uporaba prostorov MČ Radvanje
Obravnava dveh odstopnih izjav članov in izvolitev novega predsednika in člana
Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Čiščenje prostorov MČ Radvanje
Zdruţitev telefonije in interneta
Dodelitev pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja
elektronskih plačilnih nalogov, vpogleda v e-račune ter vnosa plačilnih nalogov
Predlog protokola MU MOM za izvajanje projekta participatorni proračun
Opredelitev do predloga protokola o spremembah lokacij zbiralnic v MOM 2016
Pobude in predlogi krajanov
Pobude in predlogi
Razno
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Ad 1/
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Pooblaščen podpredsednik Sveta MČ Radvanje, g. Zmago Gomzi, je pozdravil vse prisotne
in se jim zahvalil za udeleţbo. Na podlagi izpolnjene in podpisane liste prisotnosti je ugotovil,
da je od 13 izvoljenih članov Sveta prisotnih 5 članov Sveta. Ker s tem ni bila izpolnjena
obligatorna sklepčnost, so prisotni s pričetkom seje počakali. Ob 18.12 uri se je seji priključila
ga. Nataša Kajba Gorjup in ob 18.17 uri g. Boris Rošker. G. Gomzi je ugotovil, da je na seji
prisotnih 7 članov Sveta, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju predlaganih
sklepov. Seja se je pričela ob 18.20 uri.
Ad 2/
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podpredsednik Sveta je prisotnim prebral predlagani dnevni red, ki so ga člani Sveta prejeli
skupaj z vabilom. G. Rajko Kotnik, član Iniciative mestni zbor Radvanje (v nadaljevanju IMZ
Radvanje), je prosil, da se 16. točka dnevnega reda premakne na 3. točko. Prisotni člani
Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 1/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog protokola MU MOM za izvajanje projekta participatorni proračun
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta MČ Radvanje
Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta MČ Radvanje (nesklepčna)
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta MČ Radvanje in
preimenovanje seje v 5. dopisno sejo Sveta MČ Radvanje
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 6. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Obravnava in potrditev Poslovnega poročila in Obrazloţitve realizacije Finančnega
načrta MČ Radvanje za leto 2015
Obravnava in sprejem Finančnega načrta MČ Radvanje za leto 2016
Potrditev realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje za obdobje 1-6/2016 in ocene
realizacije do konca leta 2016
Uporaba prostorov MČ Radvanje
Obravnava dveh odstopnih izjav članov in izvolitev novega predsednika in člana
Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Čiščenje prostorov MČ Radvanje
Zdruţitev telefonije in interneta
Dodelitev pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja
elektronskih plačilnih nalogov, vpogleda v e-račune ter vnosa plačilnih nalogov
Opredelitev do predloga protokola o spremembah lokacij zbiralnic v MOM 2016
Pobude in predlogi krajanov
Pobude in predlogi
Razno
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Ad 3/
Predlog protokola MU MOM za izvajanje projekta participatorni proračun
Besedo je dobil g. Rajko Kotnik, član IMZ Radvanje. Predstavil je izglasovane projekte
participatornega proračuna (v nadaljevanju PP) in prizadevanje IMZ Radvanje, da bi bili vsi
projekti realizirani.
Izrazil je ţeljo IMZ Radvanje po sodelovanju s Svetom Mestne četrti Radvanje, ki je do sedaj
šepalo zaradi teţav s sklepčnostjo na sejah in zaradi daljše bolniške odsotnosti predsednika
MČ Radvanje in navsezadnje zaradi odsotnosti rednega tajnika na MČ. Ker je potrebno
večino perečih zadev v prvi fazi potrditi na Svetu MČ, preden se jih posreduje na MOM, je
pomembno sodelovanje med Svetom MČ in IMZ.
Podpredsednik je izpostavil, da Svet MČ Radvanje teţko pomaga IMZ, če ne prejme pisne
vloge z izpostavljeno problematiko. Apeliral je na člane IMZ, da v bodoče to storijo.
K besedi se je prijavila ga. Milena Donaj. Prisotne člane Sveta MČ Radvanje je povabila, da
se jim pridruţijo na zborih IMZ, ki so organizirani vsakih 14 dni in na katerih se lahko krajani
seznanijo iz prve roke o aktualni problematiki v kraju.
G. Milan Pukšič je izpostavil, da se IMZ redno sestaja, Svet MČ Radvanje pa na sejah do
sedaj velikokrat ni bil sklepčen. Povedal je, da se IMZ bori za pravice krajanov na uradih
MOM in velikokrat naleti na očitke, da oni niso uradno izvoljen organ. G. Gomzi je povzel, da
je ravno zato pomembno, da medsebojno sodelujemo in si pomagamo, ampak Svet MČ ne
more podpreti IMZ, če o aktualni problematiki ni sproti obveščen.
Besedo je dobil g. Matic Primc, ki je poudaril, da je brezpredmetno očitati nesklepčnost sveta
tem članom, ki se sej redno udeleţujejo in da bi bilo smiselno pozvati vse ostale člane ali
njihove politične stranke. Kot član delovne skupine projekta PP je zadevo predstavil
podrobneje. Povedal je, da se delovna skupina na ţalost ni sestala od novembra 2015 dalje.
Pripravil je priročnik za izvajanje PP, ki ga je tudi razdelil med prisotne.
Predstavil je predlog protokola MU MOM za izvajanje projekta participatorni proračun, ki se iz
ene MČ prenaša na še ostalih 5 MČ ali KS v naslednjem letu in kasneje na vseh 17 MČ in
KS. Do sedaj, ko je bila v projekt PP vključena samo ena MČ, je zadevo koordinirala ena
oseba na občini, od trenutka, ko bo v projekt vključenih več MČ/KS, pa je delovna skupina
predlagala, da se zadeve prenesejo iz te ene osebe na Sluţbo za MČ in KS in tudi na same
svete MČ.
G. Rajko Kotnik je ustno povzel stanje vseh projektov PP. G. Zmago Gomzi je predlagal, da
nam zadevo posreduje tudi pisno.
Ga. Nataša Kajba Gorjup je povedala, da se strinja z razširitvijo PP na MČ, vendar je
potrebno te zadeve uskladiti v statutarno-pravnih dokumentih, da ne bi prišlo do teţav pri
izvedbi PP. Če se širi obseg nalog in del tajnikov MČ in KS, naj se to vnese v njihove
dokumente. V statutu in aktih MOM je potrebno opredeliti nove zadeve in pristojnosti sveta
MČ/KS. Opozorila je, da je potrebno voditi evidenco in izvajati kontrolo, da se kakšna dela, ki
izhajajo iz rednega vzdrţevanja, ne bi obravnavala kot izredna vzdrţevanja in bila zmotno
uvrščena in financirana znotraj PP.
Svet je bil seznanjen z vsebino predloga protokola MU MOM za izvajanje projekta PP in se o
zadevi ni izrekel.
Prisotni člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 2/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje podpira Iniciativo mestni zbor Radvanje pri uresničevanju
participatornega proračuna in bo s problematiko seznanil tudi ustrezne službe na
MOM z željo, da bo uresničevanje potekalo v skladu z načrtom.

Ob 18.54 uri sta sejo zapustila g. Rajko Kotnik in g. Matic Primc.
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Ad 4/
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 4. dopisne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Gomzi je
članom Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal krajšo poročilo o
realizaciji sprejetega sklepa.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 4. dopisne seje Sveta, so prisotni člani
Sveta na predlog podpredsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 3/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 4. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 4/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepa 4. dopisne seje Sveta
MČ Radvanje.

Ad 5/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 8. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Gomzi je članom
Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal krajšo poročilo o
realizaciji sprejetih sklepov.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 8. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta
na predlog podpredsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 5/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 8. redne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 6/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 8. redne seje Sveta MČ
Radvanje.

Ad 6/
Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta MČ Radvanje (nesklepčna)
Zapisnik 9. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Gomzi je članom
Sveta MČ Radvanje predstavil vsebino zapisnika.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 9. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta
na predlog podpredsednika glasovali in sprejeli
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SKLEP 7/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 9. redne seje Sveta MČ Radvanje.

Ad7/
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta MČ Radvanje in
preimenovanje seje v 5. dopisno sejo Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 4. dopisne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Gomzi je
članom Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal krajšo poročilo o
realizaciji sprejetih sklepov.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 4. dopisne seje Sveta, so prisotni člani
Sveta na predlog podpredsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 8/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi preimenovanje zapisnika 4. dopisne seje Sveta MČ
Radvanje v zapisnik 5. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 9/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 5. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.
ter
SKLEP 10/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepa 5. dopisne seje Sveta
MČ Radvanje.

Ad 8/
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 6. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 6. dopisne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Gomzi je
članom Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal krajšo poročilo o
realizaciji sprejetega sklepa.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 6. dopisne seje Sveta, so prisotni člani
Sveta na predlog podpredsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 11/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 6. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.

in
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SKLEP 12/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepa 6. dopisne seje Sveta
MČ Radvanje.

Ad 9/
Obravnava in potrditev Poslovnega poročila in Obrazložitve realizacije FN MČ
Radvanje za leto 2015
Poslovno poročilo so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Razprave ni bilo.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 13/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi Poslovno poročilo in Obrazložitev realizacije FN
MČ Radvanje za leto 2015.

Ad 10/
Obravnava in sprejem Finančnega načrta MČ Radvanje za leto 2016
Podpredsednik je predstavil vsebino gradiva k tej točki dnevnega reda, ki so ga člani Sveta
prejeli skupaj z vabilom. Predlog Finančnega načrta MČ Radvanje za leto 2016, ki je bil
pripravljen v tajništvu MČ, je v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2015 ostal enak. Zaradi
rednega menjavanja nadomestnih tajnikov je bilo delo v tajništvu osredotočeno le na
najnujnejše zadeve, zato so nadomestni tajniki izhajali iz Finančnega načrta 2015.
V nadaljevanju so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 14/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme Finančni načrt MČ Radvanje za leto 2016.

Ad 11/
Potrditev realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje za obdobje 1-6/2016 in ocene
realizacije do konca leta 2016
Gradivo k 11. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom. V nadaljevanju je
tajnica MČ na kratko predstavila vsebino realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje v
obdobju I-VI 2016. Obrazloţila je, da so odhodki veliko niţji od planiranih, kar je posledica
odsotnosti rednega tajnika na MČ Radvanje, saj so bili nadomestni tajniki osredotočeni le na
izvajanje nujnih zadev.
Na predlog podpredsednika so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 15/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi realizacijo Finančnega načrta MČ Radvanje 16/2016 z oceno realizacije do konca leta 2016.
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Ad 12/
Uporaba prostorov MČ Radvanje
Gradivo k 12. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Tajnica
MČ je prisotne na kratko seznanila z vsebino gradiva. G. Gomzi je povzel, da gre večinoma
za uporabnike prostorov, ki so prostore MČ uporabljali ţe v preteklosti, zraven tega pa se je
prijavil še Zavod Aloja s programom predavanj na temo demence (6 terminov), ki je tudi
sofinanciran s strani MOM. Člane je seznanil, da bodo z uporabniki sklenjeni sporazumi za
uporabo prostorov. Prisotne člane Sveta je nato pozval k razpravi.
Ga. Kajba Gorjup je dodala, da bi se spodobilo, če bi Zavod Aloja v svojem poročilu o izvedbi
programa navedel tudi, da je MČ Radvanje pripomogla k izvedbi programa z brezplačno
oddajo prostora v uporabo.
Ker ni bilo dodatnih pobud za razpravo, je predsednik Sveta predlagal glasovanje o
predlaganem izvajanju neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ Radvanje do konca leta 2016.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 16/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH)
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se prispelim vlogam za brezplačno uporabo
prostorov ugodi. Z društvi se sklene Pogodba o izvajanju Programa dela MČ Radvanje
za leto 2016.
Tajnica MČ je izpostavila, da ima sekcija Srnice ţeljo po dodatni omari v brezplačno
uporabo, ker delajo z mnogimi različnimi materiali in bi jim dodaten prostor, v katerem bi
shranjevale svoje pripomočke, zelo olajšal delovanje. Povedala je, da je v arhivskih omarah
dovolj prostora.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 17/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH)
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se sekciji Srnice odstopi ena dodatna omara
v brezplačno uporabo.

Ad 13/
Obravnava dveh odstopnih izjav članov in izvolitev novega predsednika in člana
Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
G. Gomzi je povedal, da je Mestna četrt Radvanje dne 20. 09. 2016 prejela odstopno izjavo
člana Sveta MČ Radvanje, g. Mihe Jarha in dne 27. 09. 2016 odstopno izjavo člana Sveta
MČ Radvanje, g. Staneta Goloba.
Oba člana Sveta MČ Radvanje sta bila tudi člana Komisije za komunalne zadeve, promet,
urejanje prostora in varovanje okolja (g. Stane Golob predsednik in g. Miha Jarh član).
Ugotovilo se je, da bo komisija sposobna nadaljevati z delom z dvema članoma manj. Za
novega predsednika komisije so predlagali g. Aleksandra Goleţa, ki se je s predlogom
strinjal.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 18/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme odstopni izjavi članov Sveta MČ Radvanje, g.
Mihe Jarha in Staneta Goloba.
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SKLEP 19/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje izvoli za novega predsednika Komisije za komunalne
zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja g. Aleksandra Goleža.

Ad 14/
Čiščenje prostorov MČ Radvanje
Gradivo k 14. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Tajnica
MČ je na kratko razloţila, da je MČ Radvanje dne 01. 07. 2010 sklenila s podjetjem Čiščenje
objektov Majda Pintarič s.p. pogodbo o opravljanju storitev čiščenja za nedoločen čas. Zaradi
obligacije gospodarnega ravnanja s sredstvi je smiselno pogodbo za nedoločen čas
odpovedati, objaviti povabilo k oddaji ponudb za čiščenje prostorov MČ Radvanje (evidenčni
postopek) in skleniti pogodbo o opravljanju storitev čiščenja za določen čas enega leta, pri
čemer bo merilo za izbor najbolj ekonomična ponudbena cena.
Na podlagi uvedbe tabele za vpisovanje časa prihoda in odhoda čistilke se je pokazalo, da je
potreba po čiščenju v prostorih MČ Radvanje manjša kot določa trenutno sklenjena pogodba
(3x tedensko po 2 uri).
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 20/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se odpove sklenjeno pogodbo s podjetjem
Čiščenje objektov Majda Pintarič s.p. in se uvede evidenčni postopek, ki bo podlaga
za sklenitev pogodbe o opravljanju storitev čiščenja za določen čas enega leta.

Ad 15/
Združitev telefonije in interneta
MČ Radvanje ima sklenjeno pogodbo za telefonijo pri ponudniku Telekom Slovenije, d.d. ter
pogodbo za dobavo interneta pri podjetju Telemach d.o.o. Zaradi obligacije gospodarnega
ravnanja s sredstvi je smiselno zdruţiti storitvi, zaradi česar so bile pridobljene ponudbe štirih
ponudnikov, ki jih je tajnica MČ na kratko predstavila in so jih člani Sveta prejeli v obliki
tabele v gradivu. G. Goleţ je predlagal, da je smiselno izbrati ponudnika, s katerim ţe imamo
sklenjeno pogodbo, saj nam očitno zagotavlja dovolj kvalitetne storitve.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 21/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje izbere za ponudnika storitev telefonije in interneta
podjetje Telemach d.o.o.

Ad 16/
Dodelitev pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja
elektronskih plačilnih nalogov, vpogleda v e-račune ter vnosa plačilnih nalogov
Tajnica MČ je obrazloţila, da jo v času odsotnosti nadomešča tajnik KS Razvanje, g. Miha
Lamut, zato mu je potrebno dodeliti pravico za dostop do aplikacije UJP-net.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
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SKLEP 22/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje dodeljuje pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-net s
pravico podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov, vpogleda v e-račune ter vnosa
plačilnih nalogov Mihi Lamutu, tajniku KS Razvanje, ki nadomešča tajnico MČ
Radvanje v času njene odsotnosti.

Ad 17/
Opredelitev do predloga protokola o spremembah lokacij zbiralnic v MOM 2016
Gradivo k 17. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. G. Gomzi
je na kratko povzel, da se odgovornost za določitev lokacij zbiralnic odpadkov prenaša iz
MOM na MČ/KS. Izrazil je svoje pomisleke glede zadeve.
Ga. Nataša Kajba Gorjup je predlagala, da spremembe lokacij zbiralnic ločenih frakcij
odpadkov v MOM na območju MČ Radvanje Svet potrdi, vendar pa v primeru da bi prišlo do
pobud krajanov, si pridrţujemo pravico, da bomo predlagatelju predlagali novo lokacijo in
spremembo.
G. Boris Rošker je pohvalil na novo postavljeno zbiralnico pasjih iztrebkov proti
Obrambnemu Domu, katere se posluţuje večina pasjih ljubiteljev. Povedal je, da je na
Beraničevi ulici zelo veliko sprehajalcev psov in ker je na desni strani ulice prostor za
postavitev koša za pasje iztrebke, predlaga njegovo postavitev.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 23/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrjuje predlog protokola o spremembah lokacij zbiralnic
v MOM, vendar si pridržuje pravico, da bo predlagatelju predlagal novo lokacijo in
spremembo.
in
SKLEP 24/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se na Beraničevi ulici postavi koš za pasje
iztrebke.

Ad 18/
Pobude in predlogi krajanov
Gradivo k 18. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Na MČ
Radvanje je bila posredovana sledeča problematika:
Pločnik na Lesjakovi ulici
Na MČ Radvanje je bila s strani krajana izpostavljena problematika pločnika na Lesjakovi
ulici. Ker so na ulici zaradi polaganja optičnega kabla v tistem času izvajali 3. fazo
preplastitve cestišča, je krajan izpostavil smiselnost razširitve del in vanje uvrstiti projekt
izdelave pločnika. Ulica je prometna (vozi tudi avtobus), po njej hodi veliko otrok in starejših,
zato je nujna izgradnja pločnika.
Zadevo je tajnica MČ posredovala na Urad za komunalo, promet in prostor, od koder je
dobila odgovor, da je preplastitev, ki se izvaja, v sklopu rednega vzdrţevanja občinskih cest,
izgradnja pločnika je pa investicijsko vzdrţevanje, za kar pa trenutno ni sredstev.
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Smiselno je, da se zadevo uvrsti kot predlog
proračunsko obdobje.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli

iz strani Sveta MČ Radvanje za naslednje

SKLEP 25/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se projekt izgradnje pločnika na Lesjakovi
ulici uvrsti v proračun za leto 2017.
Ureditev Streliške ceste
Vse več krajanov tarna nad urejenostjo Streliške ceste, zato je tajnica MČ na Urad za
komunalo, promet in prostor postavila vprašanje, kakšni so časovni okvirji ureditve te zelo
nevarne ceste.
Iz Urada je dobila odgovor, da vodi aktivnosti v zvezi z odpravo poškodb na Streliški cesti
podjetje Nigrad d.d., kateremu dolguje večje zneske denarja drugo podjetje, ki je povzročilo
poškodbe na asfaltni površini.
V kolikor se zadeva do naslednjega proračunskega obdobja ne bo razpletla, bodo začeli s
sanacijo v okviru rednega vzdrţevanja in kasneje terjali sredstva od povzročitelja.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 26/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da je nujno potrebno, da se Streliška cesta
uredi v najkrajšem možnem časovnem terminu.
G. Rošker je izpostavil problem nepreglednosti na kriţišču Roţnodolske in Zvezne ulice
zaradi zaraščenih cipres. Na Roţnodolski ţe obstaja hitrostna ovira, ampak je postavljena na
neprimernem mestu. Predlog je, da se hitrostno oviro premakne na ustreznejše mesto ali da
se zahteva od lastnika cipres, da le te obreţe do primerne višine, ki bo zagotavljala
preglednost v kriţišču.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 27/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da je križišče Rožnodolska – Zvezna ulica
nepregledno zaradi zaraščenih cipres in predlaga, da se zadeva ustrezno sanira.
G. Rošker je izpostavil tudi problematiko nepreglednega cestišča pri gostišču Pohorka na
kriţišču Begove in Zvezne ulice zaradi zaraščenih cipres.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 28/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da je križišče Begova – Zvezna ulica
nepregledno zaradi zaraščenih cipres in predlaga, da se zadeva ustrezno sanira.
Na MČ Radvanje je tudi prišel krajan z ţeljo po izvedbi računalniškega tečaja. Glede na to,
da je na MČ v preteklosti ţe bil organiziran računalniški tečaj za krajane, je potrebno preučiti
smiselnost oziroma potrebo po ponovni izvedbi programa. Ga. Kajba Gorjup je predlagala,
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da bi MOM ponovno razpisala javno delo za izvajalce računalniškega opismenjevanja za
krajane. Tajnica je seznanila člane Sveta, da je bil javni razpis ţe izveden, ampak MOM ni
našla ustreznega kadra.
Ad 19/
Pobude in predlogi
Dne 21. 10. 2016 je preko elektronske pošte krajan v imenu IMZ Radvanje poslal vlogo za
prekategorizacijo občinske ceste od Spodnje postaje Pohorske vzpenjače do trikotne Jase
nazaj v gozdno cesto, ter za tem, da se uredi zaporna rampa nekje pri Spodnji postaji
Vzpenjače z obrazloţitvijo:
»Ni nam poznano, kdo in kdaj je podal predlog, da se je nekoč gozdna cesta
prekategorizirala v občinsko cesto. Vsekakor to ni bilo prav. Cesta poteka v notranjost
pohorskih gozdov, je po tehničnih karakteristikah daleč od pogojev, ki bi jih naj izpolnjevala
občinska cesta, in ne vidimo nobenega razloga za tako kategorizacijo. S tem ko gre za
občinsko cesto, jo tudi ni mogoče zapreti, zaradi teţke konfiguracije terena po katerem teče,
pa je drago tudi njeno vzdrţevanje, ki je na plečih ţe itak obuboţane občine.
Se pa dogaja, da vozniki s svojimi vozili po njej silijo globoko v gozd, kar glede na turistični
značaj širšega območja in sploh Pohorja ni v interesu nas krajanov in še verjetno koga. Ţeleli
bi si, da Pohorje ponovno postane oaza miru in počitka za obiskovalce ţeljne miru in
sveţega zraka.«
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 29/10
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja s prekategorizacijo občinske ceste od Spodnje
postaje Pohorske vzpenjače do Trikotne Jase nazaj v gozdno cesto in da se uredi
zapornica na ustreznem mestu pri Spodnji postaji. O omenjeni zadevi se pozove Urad
za komunalo, promet in prostor, da zadevo prouči in ustrezno ukrepa.

Ad 20/
Razno
Odprla se je razprava glede slavnostne seje, ki bo predvidoma konec meseca novembra.
Soglasno so se člani Sveta MČ Radvanje strinjali, da bo slavnostna seja v sejni sobi MČ
Radvanje in po seji skromna pogostitev. Običajno se je na slavnostne seje v preteklosti
povabilo predstavnike društev, ki delujejo v MČ Radvanje. Tajnica je prosila za kontakte teh
oseb, da jih lahko pravočasno povabi. G. Gomzi ji bo posredoval podatke.
Ker pod 20. točko dnevnega reda ni bilo dodatnih pobud za razpravo, se je podpredsednik
Sveta MČ Radvanje g. Zmago Gomzi prisotnim zahvalil za udeleţbo in sejo zaključil ob
19.40 uri.

Zapisala:
Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

podpredsednik Sveta MČ Radvanje
g. Zmago Gomzi
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Potrditev mandata nadomestnemu članu Sveta MČ Radvanje, g.
Mladenu Kutnjaku – Ad 4

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Zmago Gomzi, podpredsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi mandat nadomestnemu
članu Sveta MČ Radvanje, g. Mladenu Kutnjaku.

OBRAZLOŢITEV:
Mestna četrt Radvanje je dne 27. 09. 2016 prejela odstopno izjavo člana Sveta MČ
Radvanje, g. Staneta Goloba. Stane Golob je bil v Svet MČ Radvanje izvoljen na lokalnih
volitvah 2014 z liste kandidatov LPR – Lista za pravičnost in razvoj.
Po določbi 114. člena v zvezi s prvim odstavkom 30. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV
v primeru, če preneha mandat članu sveta mestne četrti, ki je bil izvoljen na proporcionalnih
volitvah, postane član sveta mestne četrti za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član sveta mestne četrti, ki mu je prenehal mandat.
Naslednja kandidatka na listi »LPR – Lista za pravičnost in razvoj«, Maja Kolarević, v osmih
dneh ni sporočila, da sprejema funkcijo članice sveta, zato je mestna volilna komisija k podaji
soglasja pozvala naslednjega kandidata na listi.
Naslednji kandidat na listi »LPR – Lista za pravičnost in razvoj«, Mladen Kutnjak, je v skladu
z drugim odstavkom 30. člena ZLV podal izjavo, da sprejema funkcijo člana sveta MČ
Radvanje.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Potrditev predlaganih novih članov Komisije za komunalne
zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja – Ad 5

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje in

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Aleksander Goleţ, predsednik Komisije za komunalne zadeve,
promet, urejanje prostora in varovanje okolja v MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi/ne potrdi predlagane nove
člane Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje
prostora in varovanje okolja.

OBRAZLOŢITEV:
Predsednik Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja, g.
Aleksander Goleţ, je dne 16. 11. 2016 po predhodnem posvetu s članom Komisije za
komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja, g. Milanom Povodnom, v
tajništvo MČ Radvanje predlagal naslednje nove člane Komisije:
-

Milan Pukšič, občan
Martin Gobec, predsednik PGD Radvanje
Mladen Kutnjak, član sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Predlog plana komunalnih investicij na območju MČ Radvanje za
leti 2017 in 2018 – Ad 6

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Aleksander Goleţ, predsednik Komisije za komunalne zadeve,
promet, urejanje prostora in varovanje okolja v MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Aleksander Goleţ, predsednik Komisije za komunalne zadeve,
promet, urejanje prostora in varovanje okolja v MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje se strinja s predlogom plana
komunalnih investicij na območju MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se strinja s predlogom plana
komunalnih investicij na območju MČ Radvanje in dodaja
naslednje predloge …

OBRAZLOŢITEV:
Mestna četrt Radvanje je bila s strani MOM, Mestne uprave, Urada za komunalo, promet in
prostor, pozvana, da pripravi Plan komunalnih investicij na območju MČ Radvanje
najkasneje do konca meseca novembra. Predlog Plana komunalnih investicij na območju MČ
Radvanje za leti 2017 in 2018 je v prilogi. Člani Sveta MČ Radvanje lahko nanj podajo
morebitne predloge za dopolnitev ali razširitev le-tega.

16

Mestna četrt Radvanje
Komisija za komunalne zadeve,
promet, urejanje prostora in
varovanje okolja

PLAN KOMUNALNIH DEL V LETIH 2017 in 2018
Plan komunalnih del smo sestavili s pregledom neopravljenih postavk prejšnjih planov, ter
upoštevanjem pobud krajanov in ga razdelili po posameznih sklopih, v okviru katerih smo
glede na prioriteto izvedbe razvrstili posamezne zadeve po vrstnem redu nujnosti reševanja:

CESTE
 Dokončanje juţne obvoznice
 Ureditev pločnika in kolesarske poti na odseku - začetek Lackove pri kinološkem
društvu – PGD Radvanje
 Ureditev pločnika, kolesarske poti ter podhoda pod nedokončanim kroţiščem LackovaDravograjska
 Izvedba povezovalne ceste od novega kroţišča (Pohorska-Lackova) do Pohorske
vzpenjače
 Izvedba navezave Zvezne ulice z Lackovo cesto z ureditvijo Zvezne ulice
 Ureditev pločnika na Streliški cesti od kriţišča s Kardeljevo cesto do kriţišča z
Ljubljansko ulico.
 Asfaltiranje makadamskega dela Pohorske ulice (mimo centra Draš in campa Kekec)
 Dekategorizacija občinske ceste od spodnje postaje vzpenjače do Trikotne jase in
postavitev zapore
 Ureditev pločnika na Lesjakovi ulici
 Postavitev cestno hitrostnih ovir na Pohorski ulici pri otroškem vrtcu in dvig kriţišča pri
Pohorski kavarni
 Umiritev prometa v okolici Radvanjskega gradu
 Sanacija poseda zemljišč na štirih parkirnih mestih v Ul. Katarine Mede
 Umiritev prometa na Beraničevi ulici s postavitvijo ustrezne vertikalne in horizontalne
signalizacije
 Ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na Borštnikovi ulici
 Asfaltiranje – preplastitev Ul. Ob ribniku in Roţnodolske ulice in ureditev pločnika po
severni strani Roţnodolske ulice
 Asfaltiranje – preplastitev Zvezne ulice od Lesjakove ulice do Roţnodolske ulice
 Asfaltiranje – preplastitev nedokončane izvedbe polaganja omreţja T2 v nekaterih
ulicah zahodno od Pohorske ulice
 Umiritev prometa na Kardeljevi cesti
 Ureditev Studenške ulice – prehod za pešce severno od mostu, stalno vzdrţevanje
bankin, umiritev prometa ter vzdrţevanje cestišča od Studenške ulice do ŠD Radvanje
 Postavitev ogledala na Zvezni ulici
 Odstranitev količka, ki ovira intervencijsko pot na Pot k mlinu
 Izdelati projekt prometne ureditve v Zgornjem Radvanju za razbremenitev Pohorske
ulice in umiritev prometa, ter povečanja prometne varnosti
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KANALIZACIJA





Kanalizacija in prečrpališče za zaselek Na griču
Sanacija kanalizacije Pohorska ul.-Radvanjski trg
Zamašeni kanali na Ulici Bruna Gobca in Zvezni ulici
Ureditev kanalizacije oz. priključitev na kanalizacijsko omreţje stanovalcev ulice Pot na
okope
 Ureditev kanalizacije oz. priključitev na kanalizacijsko omreţje stanovalcev na Kurirski
poti
PLINIFIKACIJA
 Plinifikacija za zaselek Na griču (sočasno s kanalizacijo)
 Plinifikacija v Kosovi ul.
JAVNA RAZSVETLJAVA
 Umaknitev daljnovoda, ki prečka stavbo in zemljišče OŠ Ludvika Pliberška
 Ureditev razsvetljave v slepem delu Pohorske ul. (hišne št. 1 do 3)
 Ureditev razsvetljave v Zvezni ulici od kriţišča z Roţnodolsko ulico do Ulice Bruna
Gobca
 Sanacija javne razsvetljave v Roţnodolski ulici
VODOTOKI





Povečanje pretočne sposobnosti Radvanjskega potoka
Povečanje pretočne sposobnosti Pekrskega potoka
Regulacija Mrzlega potoka
Čiščenje in sanacija manjših potokov in hudournikov na območju MČ Radvanje

VODOVOD
 Ureditev vodovoda oz. priključitev na javno vodovodno omreţje stanovalcev na Kurirski
poti
 Ureditev odvodnjavanja cest v predelu Zg. Radvanja
ZELENE POVRŠINE
 Urejanje zelenih obstoječih površin - Lackova c., Pohorska ul, Borštnikova ul., Ul.
Pohorskega odreda; park Borova vas, Macunova ul.
 Urejanje ribnika z okolico pri spodnji postaji vzpenjače
 Urejanje trga
 Ureditev pešpoti ob Pekrskem potoku
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
 Ureditev večnamenskega prostora/dvorane za zdruţevanje ljudi
 Ureditev in dokončanje radvanjskega Trga Francija Čopa – fontana

Aleksander Goleţ
predsednik Komisije za komunalne zadeve,
promet, urejanje prostora in varovanje okolja
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016 – Ad 7

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Zmago Gomzi, podpredsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje imenuje in potrdi člane
inventurne komisije.

OBRAZLOŢITEV:
Na podlagi Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 22. 09. 2009,
Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, 23/99), z dne 08. 04. 1999, Slovenskih računovodskih
standardov in sklepa sveta se sprejema program dela popisne komisije s stanjem na dan
31. 12. 2016 za popis sredstev in virov sredstev za leto 2016.
Vsako leto se mora imenovati in potrditi člane inventurne komisije za popis neopredmetenih
in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja in denarnih sredstev, časovnih
razmejitev, splošnega sklada ter obveznosti in terjatev za leto 2016.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pobude in predlogi krajanov – Ad 8

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Zmago Gomzi, podpredsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje se strinja/se ne strinja s

predlogom.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se strinja/se ne strinja, da se
zadeva uvrsti v plan komunalnih investicij v MČ Radvanje
za leti 2017 in 2018.

OBRAZLOŢITEV:
Na MČ Radvanje je bila s strani krajana izpostavljena potreba po nujni preplastitvi vozišča v
naselju Na griču.

