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PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA MESTNE
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NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje
Sveta MČ Radvanje – Ad 3

GRADIVO
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GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 13. redne seje
Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 13. redne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 13. redne seje Sveta MČ Radvanje je pregledal in potrdil predsednik Sveta MČ
Radvanje, g. Nino Kac, na katerega ni imel pripomb, zato predlaga, da ga sprejeme tudi Svet
MČ Radvanje.
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-30/2017-4
Datum: 22. 03. 2017

ZAPISNIK
13. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v sredo, 15. marca 2017 ob 18. uri v
prostorih Mestne četrti Radvanje, Lackova c. 43, Maribor.
Prisotni člani in članice Sveta (v nadaljnjem besedilu člani Sveta): g. Nino Kac - predsednik Sveta,
ga. Helena Kujundţić Lukaček, g. Mladen Kutnjak, ga. Nada Mitrovič, g. Milan Povoden, ga. Suzana
Recek Pavlović in g. Boris Rošker.
Ostali prisotni: Metka Čonč - referentka MČ Radvanje
Odstotni člani Sveta: g. Zmago Gomzi - podpredsednik Sveta (op.), ga. Sabina Drobeţ (op.), g.
Aleksander Goleţ (op.), ga. Nataša Kajba Gorjup (op.) in ga. Lidija Polovič (op.).

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. redne (svečane) seje Sveta MČ
Radvanje
4. Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 7. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
5. Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2016
6. Poročila Inventurne komisije za leto 2016
7. Določitev predstavnika v delovni skupini za participatorni proračun
8. Urni najem prostorov MČ Radvanje
9. Pobude in predlogi krajanov
- Pobuda za spremembo prometnega reţima na ulici Ob ribniku
- Prometna in parkirna problematika na Borštnikovi ulici med Radvanjsko in Kardeljevo
- Problematika smeti
10. Pobude in predlogi
11. Razno
- Brezplačne vstopnice za Zlato lisico
- Poziv ţupanu za podpis sporazuma o sofinanciranju Juţne obvoznice
- Prošnja po sodelovanju – izvedba pravljic in ustvarjalnih delavnic
- Vloga za rabo javnih površin (IMZ – SČS Radvanje; hortikulturna ureditev Radvanja kot
postavka participatornega proračuna)

Ad 1/
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik Sveta MČ Radvanje, g. Nino Kac, je pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeleţbo.
Ker ob 18. uri še ni bilo dovolj prisotnih članov, smo počakali in s sejo pričeli ob 18.15 uri.
Na podlagi izpolnjene in podpisane liste prisotnosti je predsednik ugotovil, da je od 12 izvoljenih
članov Sveta prisotnih 7 članov Sveta, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju
predlaganih sklepov.
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Ad 2/
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsednik Sveta je prisotnim prebral predlagani dnevni red, ki so ga člani Sveta prejeli skupaj z
vabilom. Predlagal je razširitev dnevnega reda tako, da se pod 7. točko doda seznanitev in potrditev
sprejetega proračuna za leti 2017 in 2018 ter pod 8. točko seznanitev in potrditev obrazloţitve
realizacije za leto 2016.
Prisotni člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 1/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. redne (svečane) seje Sveta MČ
Radvanje
4. Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 7. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
5. Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2016
6. Poročila Inventurne komisije za leto 2016
7. Proračun za leti 2017 in 2018
8. Obrazloţitev realizacije za leto 2016
9. Določitev predstavnika v delovni skupini za participatorni proračun
10. Urni najem prostorov MČ Radvanje
11. Pobude in predlogi krajanov
- Pobuda za spremembo prometnega reţima na ulici Ob ribniku
- Prometna in parkirna problematika na Borštnikovi ulici med Radvanjsko in Kardeljevo
- Problematika smeti
12. Pobude in predlogi
13. Razno
- Brezplačne vstopnice za Zlato lisico
- Poziv ţupanu za podpis sporazuma o sofinanciranju Juţne obvoznice
- Prošnja po sodelovanju – izvedba pravljic in ustvarjalnih delavnic
- Vloga za rabo javnih površin (IMZ – SČS Radvanje; hortikulturna ureditev Radvanja kot
postavka participatornega proračuna)

Ad 3/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. redne (svečane) seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 12. redne (svečane) seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom
Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal krajšo poročilo o realizaciji
sprejetih sklepov.
G. Povoden je vprašal, kako kaţe z realizacijo sklepa 9/12 (»Svet MČ Radvanje se dogovori, da se
bodo na delovnem sestanku v prvem kvartalu leta 2017 dogovorili z vodstvom TD o sodelovanju pri
izdaji glasila«).
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 12. redne (svečane) seje Sveta, so prisotni člani
Sveta na predlog predsednika glasovali in sprejeli

SKLEP 2/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 12. redne (svečane) seje Sveta MČ Radvanje.

in
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SKLEP 3/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 12. redne (svečane) seje Sveta
MČ Radvanje.
ter
SKLEP 4/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
G. Rošker se bo pogovoril z g. Papežem, predsednikom Turističnega društva Radvanje, o
možnosti in želji društva po sodelovanju z MČ Radvanje pri izdaji glasila.

Ad 4/
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 7. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 7. dopisne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac 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 7. dopisne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na
predlog predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 5/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 7. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 6/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepa 7. dopisne seje Sveta MČ
Radvanje.

Ad 5/
Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2016
Poslovno poročilo so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Razprave ni bilo, zato so člani Sveta
glasovali in sprejeli
SKLEP 7/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi Poslovno poročilo Mestne četrti Radvanje za leto 2016.

Ad 6/
Poročila Inventurne komisije za leto 2016
Poročila Inventurne komisije so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom. Razprave ni bilo, zato so člani
Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 8/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme in potrdi Inventurni elaborat popisa sredstev terjatev in
obveznosti na dan 31. 12. 2016.

in
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SKLEP 9/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi predlagano Poročilo o popisu neopredmetenih in
opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja s stanjem na dan 31. 12. 2016 ter se
strinja z odpisom namiznega kalkulatorja, podaljška za pisalni stroj, ISDN priključka, tiskalnika
HP OJ 6500 in tiskalnika CE459A HP LJ P2055DN.

Ad 7/
Proračun za leti 2017 in 2018
Gradivo 7. točke dnevnega reda so člani Sveta prejeli na seji. Referentka je obrazloţila, da je bil
predlagan finančni načrt za leti 2017 in 2018 v celoti sprejet, dodanih je še 1.800 EUR na kontu
402201 (poraba kuriv in stroški ogrevanja) za izvedbo projekta participatorni proračun ter 10 EUR na
kontu 402605 za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 10/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi sprejet proračun MČ Radvanje za leti 2017 in 2018.

Ad 8/
Obrazložitev realizacije za leto 2016
Gradivo k 8. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli na seji. Referentka je podala kratko
obrazloţitev. Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 11/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi Obrazložitev realizacije za leto 2016.

Ad 9/
Določitev predstavnika v delovni skupini za participatorni proračun
Predsednik se je kot predstavnik MČ Radvanje ţe udeleţil 3. seje delovne skupine za širitev in
nadaljevanje projekta participatorni proračun, ki je bila dne 01. 03. 2017, zato je smiselno, da ga Svet
potrdi za predstavnika v delovni skupini.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli

SKLEP 12/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje določa za predstavnika v delovni skupini za širitev in nadaljevanje
projekta participatorni proračun g. Nina Kaca.

Ad 10/
Urni najem prostorov MČ Radvanje
Gradivo k 10. točki je bilo članom posredovano skupaj z vabilom. Referentka je na kratko obrazloţila
zadevo in ker ni bilo razprave, so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 13/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme odločitev, da se lahko prostori Mestne četrti oddajo v
najem po urah in sicer za plačilo 15,00 EUR/h z DDV.

in
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SKLEP 14/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme odločitev, da cene urne uporabnine prostorov Mestne
četrti Radvanje veljajo vse do spremembe 17. člena Postopkov ravnanja s stvarnim
premoženjem MOM v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
ter
SKLEP 15/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje pooblašča predsednika Sveta Mestne četrti, da odloči o urni oddaji
prostorov Mestne četrti v najem (uporabo).

Ad 11/
Pobude in predlogi krajanov
Pobuda za spremembo prometnega režima na ulici Ob ribniku
Dopis krajanke so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Problematiko je ţe obravnavala
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja MČ Radvanje.
Predsednik Komisije, g. Goleţ, je podal predlog odgovora, ki ga je referentka prebrala. Člani Sveta so
glasovali in sprejeli
SKLEP 16/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se predlagan odgovor g. Goleža pošlje krajanki. O
nadaljnjih postopkih glede problematike na ulici Ob ribniku odloča Komisija za komunalne
zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja MČ Radvanje.
Prometna in parkirna problematika na Borštnikovi ulici med Radvanjsko in Kardeljevo
Dopis krajanke so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Odprla se je razprava o problematiki
celotne Borštnikove ulice. Ga. Kujundţić Lukaček je predlagala, da člani Sveta MČ Radvanje in
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja MČ Radvanje zberejo
najbolj pereče zadeve in jih bo ona izpostavila na seji Mestnega sveta v obliki vprašanja. Po razpravi
so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 17/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Člani Sveta MČ Radvanje in Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in
varovanje okolja MČ Radvanje zberejo najbolj pereče zadeve, ki jih in bo ga. Kujundžić Lukaček
izpostavila v obliki pobud in vprašanj na seji Mestnega sveta dne 23. 03. 2017. Zbrane zadeve ji
predajo po seji Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
MČ Radvanje, ki bo dne 22. 03. 2017 ob 16. uri.

Problematika smeti
Dopis krajanke so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo, slikovno gradivo pa na seji. Člani Sveta
sklepajo, da v večini okolico smetijo turisti, za katere pa nimajo nikakršnih vzvodov, s katerimi bi
preprečili njihovo delovanje. Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 18/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da o nadaljnjih postopkih glede problematike smeti
odloča Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja MČ
Radvanje.
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Ad 12/
Pobude in predlogi
G. Kac je predlagal, da se Mestna četrt Radvanje vključi v organizacijo kresovanja in praznovanja 125.
obletnice PGD Radvanje, ki bo v poletnem času. Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 19/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se program dela za leto 2017 razširi z dvema
točkama: soorganizacija kresovanja in pomoč pri organizaciji praznovanja 125. obletnice PGD
Radvanje.
Ga. Kujundţić Lukaček je podala poročilo sestanka z direktorjem Mestne uprave in direktorjem
Marproma, ki sta se ga udeleţila skupaj s predsednikom Sveta. V Radvanju se je pojavil problem
otrok, ki obiskujejo srednje in glasbene šole in grejo čez Koroški most, saj potrebujejo za pot čez
Koroški most do šol po uro in pol. Posebej je pot problematična pozimi, ko je mrzlo in temno ter v času
deţja. S predsednikom Sveta sta prosila, da bi MOM uvedla eno šolsko linijo, ki bi vozila zjutraj od 7.
do 10. ure in od 12. do 16. ure in bi prevaţala srednješolce ter seveda osnovnošolce, ki koristijo
športne objekte in ki obiskujejo glasbeno šolo, saj obstaja nekaj primerov, ko se otroci iz OŠ Ludvika
Pliberška vozijo v glasbeno šolo s taksijem, ker jim časovna omejitev ne dopušča druge izbire.
Obljubljeno jima je bilo, da bodo s 01. 09. 2017 zagotovljena sredstva in odprta testna linija na relaciji
Limbuš – Radvanje – Koroški most – Konservatorij za glasbo in balet Maribor – Škofijska gimnazija za
vso šolsko leto.
Ad 13/
Razno
Brezplačne vstopnice za Zlato lisico
Referentka je na kratko obrazloţila dogajanje in zaplete pri razdeljevanju brezplačnih vstopnic za Zlato
lisico dne 05. 01. 2017. Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 20/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da MČ Radvanje nadaljuje z razdeljevanjem brezplačnih
vstopnic za Zlato lisico. Predsednik Sveta MČ Radvanje se bo z Alpskim smučarskim klubom
Branik Maribor dogovoril, da namenijo MČ Radvanje več brezplačnih vstopnic kot letos. Člani
Sveta MČ Radvanje bodo referentki pomagali pri razdeljevanju brezplačnih vstopnic.
Poziv županu za podpis sporazuma o sofinanciranju južne obvoznice
G. Kac je povedal, da je govoril z g. Eisenhutom iz Urada za komunalo, promet in prostor MOM, ki mu
je povedal, da je sporazum ţe podpisan. Ker je MČ Radvanje dobila pobudo za poziv ţupanu za
podpis sporazuma o sofinanciranju juţne obvoznice s strani IMZ - SČS Radvanje, so po razpravi člani
Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 21/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Referentka MČ Radvanje preveri pri g. Eisenhutu iz Urada za komunalo, promet in prostor
MOM, kakšno je stanje glede sporazuma o sofinanciranju južne obvoznice in v skladu z izsledki
pripravi pobudo za župana.
Prošnja po sodelovanju – izvedba pravljic in ustvarjalnih delavnic
Na MČ Radvanje je prispela ponudba izvedbe pravljic in ustvarjalnih delavnic s strani podjetja
Razvedrilko, organiziranje dogodkov in dejavnosti za prosti čas, Jernej Leskovšek, s.p., ki nudi
dvourno varstvo otrok z organizacijo delavnic. Cena ene dvourne delavnice na otroka je 10 EUR. Po
razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
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SKLEP 22/13
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Referentka MČ Radvanje stopi v kontakt s podjetjem Razvedrilko, organiziranje dogodkov in
dejavnosti za prosti čas, Jernej Leskovšek, s.p. in se dogovori za predstavitveno delavnico, na
kateri se bo videlo, ali je zadeva zanimiva za krajane. Prostor se za ta namen odda proti plačilu
15,00 EUR/h z DDV.
Vloga za rabo javnih površin (IMZ – SČS Radvanje; hortikulturna ureditev Radvanja kot
postavka participatornega proračuna)
Referentka je razloţila, da ji je g. Milan Pukšič v imenu IMZ – SČS Radvanje prinesel vlogo za rabo
javnih površin za 4 parcele na območju MČ Radvanje, na katerih bi se uredili nasadi. Vlogo je
predizpolnil v imenu MČ Radvanje in prosil, da jo predsednik Sveta MČ Radvanje podpiše in pošlje na
Urad za komunalo, promet in prostor MOM (UKPP). Referentka je v skladu z delovnimi navodili
preverila Odlok o rabi javnih površin ter stopila v kontakt z g. Urošem Kosijem iz UKPP, pri čemer je
ugotovila, da obstajajo točke, o katerih mnenja se med njim in g. Pukšičem razlikujejo. Na predlog g.
Kosija je vlogo za rabo javnih površin opremila s podatki pripravljavca – IMZ – SČS Radvanje (zanj g.
Milan Pukšič) in jo posredovala v nadaljnjo obravnavo.
Ga. Kujundţić Lukaček je pozdravila idejo o hortikulturni ureditvi Radvanja in hkrati podprla referentko
MČ Radvanje pri postopanju z vlogo. Odprla se je debata o moţnostih ozelenitve Radvanja.
Kanalizacija Na griču
Na MČ je prispela pritoţba krajana, da Na griču ni izgrajena kanalizacija, stanovalci pa jo imajo
upoštevano pri izračunu nadomestila za stavbno zemljišče. Referentka je na kratko predstavila
situacijo, sicer bo zadeva podrobneje obravnavana na seji Komisije za komunalne zadeve, promet,
urejanje prostora in varovanje okolja, ki bo dne 22. 03. 2017.
Večnamenski prostor
G. Povoden je dal pobudo po iskanju lokacije za večnamenski prostor. Izpostavil je, da obstaja
prostor, ki je v lasti Jehovih prič, s katerimi bi se bilo potrebno povezati. Ugotovljeno je bilo, da je
edina rešitev za večnamenski prostor v novogradnji.

Ker ni bilo dodatnih pobud za razpravo, se je predsednik Sveta MČ Radvanje prisotnim zahvalil za
udeleţbo in sejo zaključil ob 19.50 uri.

Zapisala:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Poročilo dela delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta
participatorni proračun – Ad 4

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje se seznani s potekom dela
delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta
participatorni proračun.

OBRAZLOŢITEV:
Poročilo o delu delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta participatorni proračun bo
ustno na seji predstavil predsednik Sveta MČ Radvanje, g. Nino Kac.

10

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Poročilo dela Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje
prostora in varovanje okolja – Ad 5

GRADIVO
PRIPRAVIL:

GRADIVO
PREDLAGA:

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

POROČEVALEC:

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

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z delom Komisije za
komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje
okolja.

OBRAZLOŢITEV:
Komisija za komunalne zadeve je zasedala 3x in bila vselej sklepčna. Vsebina sej je
razvidna iz zapisnikov, ki so dostopni v tajništvu MČ.
Na kratko o dogajanju:
1. seja je bila konstitucionalne narave, kjer smo se člani komisije spoznali in predstavili
osnovno delovanje
Na drugi seji je bil predstavljen nov član, ter dogodki, ki so se vršili med sejama. Člani
komisije smo se udeleţili pogovorov na MČ o juţni obvoznici in postavili nekaj vprašanj g.
Willenpartu iz DRSI; podan je bil tudi sklep, da MČ poda mnenje in zahteva od MOM, da
podpiše sofinancerski sporazum. Udeleţili smo se sestanka na temo novega izvedbenega
akta za območje Mariborskega Pohorja, predebatirali in urgirali pri postavitvi poţarnega
količka na Pot k mlinu. Pod točko razno je bil podan sklep, da se na seji Sveta MČ
obravnava problematika hortikulturne ureditve.
Na tretjo sejo je bila vabljena ga. Lidija Kodrič Vuk, ki je predstavila veljavno projektno
urbanistično zasnovo v MČ Radvanje. Prisoten je bil g. Blaţ Gojkošek, ki se zavzema za
vkop daljnovoda, ki prečka njegovo (še kmetijsko) zemljišče ob Ulici Pohorskega odreda med
osnovnima šolama in predstavil svoje načrte. Prisotni so bili krajani zaselka Na griču, ki
plačujejo prispevke za kanalizacijo, vendar nanjo niso priključeni. Obljubljen jim je bil
sestanek z g. Koprčino, do katerega pa zaradi terminske neusklajenosti še ni prišlo.
Debata se je razvnela pri hortikulturni ureditvi, saj MČ ni ukrepala, Svet MČ in njegov
predsednik v tem primeru ni bil v pomoč komisiji. Na to temo je bil organiziran sestanek na
Uradu za komunalo, kjer so pojasnili, da sredstev ni več predvidenih in da je bila ta postavka
PP realizirana s postavitvijo in zasaditvijo cvetličnih korit ob vzpenjači.
Obravnavali smo razne pobude krajanov, na Snago smo pisali v zvezi z odprtim dnevom
odlagališča Radvanje, kot ukrep zmanjšanja onesnaţenosti. Podali smo odgovor na temo
Borštnikove ulice, pri tem je posredovala ga. Helena v njeni vlogi, kot mestna svetnica.
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Odgovorili smo krajanki iz ulice Ob ribniku. Posredovali smo v sosedskem sporu, ţal
neuspešno. Seznanili smo se s problematiko onesnaţevanja v okolici centra Draš, kjer
občasno močno zaudarja v zraku in si zadevo ogledali na terenu.
V planu so sestanki na Snagi za pomoč pri čiščenju kraja. Na Nigradu za seznanitev z
nevarnim naravnim okoljem med Kurirsko potjo in odlagališčem smeti za bencinsko črpalko
MOL, kjer je po besedah poveljnika PGD Radvanje in člana komisije za komunalne zadeve,
Aleša Petriča, v zadnjem času ţe večkrat prišlo do manjših poţarov v naravnem okolju, kar
ogroţa varnost krajanov. Kontaktiral nas je rejec kasaških konj g. Miroslav Napast, ki se
ukvarja s proučevanjem zgodovine dr. Rossmanita pl. Peljali smo ga do njegove grobnice in
obljubili pomoč pri zbiranju slikovnega gradiva. Udeleţili smo se čistilne akcije v organizaciji
TD Radvanje. Ţal je bila udeleţba članov sveta MČ in komunalne komisije porazna in je
pokazatelj nesodelovanja MČ z aktivnimi krajevnimi društvi, ki si prizadevajo k doprinosu h
kraju. Pasivnost članov me ţalosti in ne čudi me očitanje neaktivnosti.
Komisija si bo še naprej prizadevala k povezovanju in reševanju problemov znotraj njenega
dosega. Vendar vsak član ve, koliko je dejaven znotraj komisije in kakšen je njegov doprinos.
Enako velja za člane sveta MČ. Temu primeren je izid.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Nepretočnost Radvanjskega potoka – Ad 6

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje se seznani s problematiko
Radvanjskega potoka in sprejme odločitev o nadaljnjih
postopkih.

OBRAZLOŢITEV:
Na MČ Radvanje je dne 09. 05. 2017 ponovno prispela pritoţba nad nepretočnostjo
Radvanjskega potoka z naslednjo vsebino:
Spoštovani,
Lansko leto sem vas opozarjala na zamašitev oz. neustrezno vzdrţevanje Radvanjskega
potoka s prošnjo, da se pristopi k celostnemu reševanju odpravljanja poplavljanja zaradi
nepretočnosti. V zvezi z dopisom sem sicer dobila odgovor, da si MČ ţe več let prizadeva za
to, kot tudi odgovor, da bo za čiščenje poskrbljeno - kar je sicer bilo, vendar z enkratnim
dogodkom.
Ker se omenjene teţave s tem niso trajno odpravile, ponovno opozarjam na problematiko in
vas pozivam k trajnejšemu iskanju rešitve - pošiljam tudi slike izpred 2 dni, in ponovno
prosim za ureditev in očiščenje potoka, vsaj pri mostičku med Snaginim zbirnim centrom in
jezerom.
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