Mestna četrt Radvanje

Številka: 01300-95/2018-2
Datum: 20. 8. 2018

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 20. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje
Sveta MČ Radvanje – Ad 3

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 19. redne
seje Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 19. redne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 19. 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 sprejme tudi Svet
MČ Radvanje.

Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta: mc.radvanje@maribor.si
(01300-95/2018-2)

*01300-95/2018-2*
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-49/2018-4
Datum: 16. 5. 2018

ZAPISNIK
19. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v sredo, 16. maja 2018 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,
g. Aleksander Goleţ, ga. Helena Kujundţić Lukaček, g. Mladen Kutnjak, ga. Nada Mitrovič, g. Milan
Povoden, ga. Suzana Recek Pavlović in g. Boris Rošker.
Ostali prisotni: ga. Metka Čonč – referentka MČ Radvanje, g. Rudi Drevenšek, ga. Lidija Kodrič Vuk
– vodja Sektorja za urejanje prostora, MOM, ga. Aleksandra Koţelj Draš, g. Jernej Muravs, g.
Branislav Rajić in ga. Simona Tancer.
Odstotni člani Sveta: g. Zmago Gomzi – podpredsednik Sveta (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 18. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 9. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
5. Potrditev zapisnika 10. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
6. Seznanitev z delom delovne skupine za participativni proračun MČ Radvanje
7. Participativni proračun – določitev članov volilne komisije na dan glasovanja
8. Prostorski načrt MČ Radvanje (ga. Lidija Kodrič Vuk)
9. Poročilo SČS – IMZ Radvanje
10. Pobude in predlogi
11. Razno

Ad 1/
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik Sveta MČ Radvanje, g. Nino Kac, je pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeleţbo.
Na podlagi izpolnjene in podpisane liste prisotnosti je predsednik ugotovil, da je od 13 članov Sveta
prisotnih 7 članov, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju predlaganih sklepov.

Ad 2/
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsednik Sveta je prisotnim prebral predlagani dnevni red, ki so ga člani Sveta prejeli skupaj z
vabilom.
Prisotni člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 1/19
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi naslednji dnevni red:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta MČ Radvanje
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 9. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Potrditev zapisnika 10. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Seznanitev z delom delovne skupine za participativni proračun MČ Radvanje
Participativni proračun – določitev članov volilne komisije na dan glasovanja
Prostorski načrt MČ Radvanje (ga. Lidija Kodrič Vuk)
Poročilo SČS – IMZ Radvanje
Pobude in predlogi
Razno

Ad 3/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 18. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom Sveta MČ
Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika.
Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnik 18. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na predlog
predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 2/19
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje potrdijo zapisnik 18. redne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 3/19
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje se seznanijo z realizacijo sklepov 18. redne seje Sveta MČ
Radvanje.

Ad 4/
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 9. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 9. dopisne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom Sveta
MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika.
Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnik 9. dopisne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na predlog
predsednika glasovali in sprejeli

SKLEP 4/19
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje potrdijo zapisnik 9. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 5/19
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje se seznanijo z realizacijo sklepa 9. dopisne seje Sveta MČ
Radvanje.

Ad 5/
Potrditev zapisnika 10. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 10. dopisne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom Sveta
MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika.
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Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnik 10. dopisne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na predlog
predsednika glasovali in sprejeli

SKLEP 6/19
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje potrdijo zapisnik 10. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.

Ad 6/
Seznanitev z delom delovne skupine za participativni proračun MČ Radvanje
Referentka je pojasnila, da se je delovna skupina za participativni proračun MČ Radvanje dne 24. 4.
2018 sestala in seznanila z odgovori strokovnih sluţb MOM na predlagane projekte. Glede na
odgovore strokovnih sluţb in v skladu z navodili je delovna skupina izluščila 11 projektov, ki so
izpolnjevali vse pogoje za uvrstitev na glasovanje. V ponedeljek, 14. 5. 2018, je MČ Radvanje prejela
dopis g. Luketiča, predsednika Delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta participativni
proračun, s katerim je na podlagi mnenja strokovnih sluţb iz glasovanja izključil še dodatna 2 projekta.
Tako je za glasovanje ostalo 9 projektov:

Predlog projekta
1. Koši za smeti na relaciji Pohorska ulica – Lackova cesta, v delu, kjer je cesta v lasti MOM
2. Postavitev prometnih ogledal na Pohorski ulici
3. Usposobitev fontane na krajevnem trgu
4. Sprememba prometnega reţima v enosmerni promet na Macunovi ulici
5. Ureditev odkupa zemljišč za priključitev Uţiške ulice na Zvezno ulico
6. Ureditev priključka Ulice Saša Deva na Lackovo cesto
7. Ureditev prehoda za pešce med Ulico Dušana Mravljaka in Borštnikovo ulico
8. Čiščenje Pekrskega potoka in ureditev mostu v Roţnodolski ulici
9. Ureditev pločnikov v Borovi vasi (odstranitev dreves)

Ocenjena
vrednost
v EUR
2.000
2.000
20.000
2.500
4.000
12.000
2.000
2.000
20.000

Ob 18.28 uri se je seji priključil g. Kutnjak.
V razpravi se je ugotovilo, da je bilo ţal mnogo predlogov iz področja komunale in takih, ki so
presegali vrednost 20.000 EUR, kar pomeni, da so bili avtomatsko izločeni. Ker je bilo predlogov
mnogo in hkrati iz 6 MČ in KS, so imele strokovne sluţbe veliko dela in se od njih v tej fazi ni moglo
pričakovati, da bodo vsak predlog temeljito pregledali in ga natančno ocenili. Najbolj efektivno bi bilo,
da bi sam predlagatelj projekta konkretno preučil svoj predlog in zanj priloţil predračun, ampak ţal je
bil ţe osnovni vprašalnik za nekatere preobseţen in ga vsi predlagatelji niti niso natančno izpolnili.
Po razpravi so prisotni člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 7/19
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje potrdijo 9 projektov, ki jih je delovna skupina za
participativni proračun MČ Radvanje izluščila izmed vseh prejetih predlogov in so ovrednoteni
v skladu s prejetimi navodili.

Ad 7/
Participativni proračun – določitev članov volilne komisije na dan glasovanja
Referentka je pojasnila, da je bil predviden datum glasovanja 23. 5. 2018, vendar ker 10. dopisna seja
Sveta MČ Radvanje ni bila sklepčna, predlogi za glasovanje za participativni proračun MČ Radvanje
niso bili potrjeni in delovna skupina na MOM ni mogla nadaljevati s svojim delom, zaradi česar je
potrebno določiti nov datum glasovanja.
Člani Sveta MČ Radvanje so po razpravi določili datum glasovanja, ki bo v sredo, 6. 6. 2018, med 9.
in 19. uro.
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Za člane glasovalne komisije so se javili g. Kutnjak, g. Drevenšek in g. Goleţ. Ker se je na 18. redni
seji Sveta MČ Radvanje za rezervnega člana komisije javil g. Gomzi, ki je bil danes odsoten, bo
referentka pri njem preverila, ali je prost.
Po razpravi so prisotni člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 8/19
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje določijo datum glasovanja za projekte participativnega
proračuna v MČ Radvanje. Glasovanje bo v sredo, 6. 6. 2018, med 9. in 19. uro.
in
SKLEP 9/19
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje potrdijo člane glasovalne komisije v sestavi Metka Čonč
(9.00 – 19.00), Rudi Drevenšek (9.00 – 14.00), Mladen Kutnjak (9.00 – 14.00) in Aleksander Goleţ
(14.00 – 19.00). Manjkajočega člana za popoldansko izmeno bo poiskala referentka.

Ad 8/
Prostorski načrt MČ Radvanje (ga. Lidija Kodrič Vuk)
Podpohorski del MČ Radvanje predstavlja območje prostorskih planskih enot Radvanje 2, 4 in 6, pri
čemer sta enoti 2 in 4 območje za turizem, šport in rekreacijo in enota 6 območje zelenih površin.
Od Vzpenjače proti vrhu Pohorja je območje smučarskih prog, ki se nahaja znotraj ureditvenega
načrta za sektor Bellevue. Gre za prostorski akt iz leta 1996, ki pa gre v spremembo. Razlog za to je
umestitev prog bike parka. Največji izziv tega prostorskega akta je pravilno kriţanje kolesarskih poti s
pešpotmi. Po vrhu Pohorja bi kolesarska infrastruktura povezovala Maribor z ostalimi občinami.
G. Kutnjak je izpostavil pomembnost varnosti pešcev in zdi se mu nedopustno, da se kolesarska
proga kriţa s pešpotmi. Ga. Kodrič Vuk je pojasnila, da je ravno namen prostorskega akta, da določi
trase za kolesarje in pešce oz. pohodnike, ki bodo primerno označene.
Podpohorski del od strelišča proti Betnavskemu gradu se je do leta 2006 opredelil kot območje
stavbnih zemljišč, kamor bi se naj umeščalo golf igrišče. Do realizacije izgradnje golf igrišča ni prišlo,
medtem ko je ostali prostor ostal kot stavbno zemljišče in tam ni nikakršnih vsebin. Namenska raba
načrtovanega golf igrišča bi se naj opustila in bi se v okviru občinskega podrobnega prostorskega
načrta to območje namenilo za širši spekter rekreacijskih in športnih vsebin. Pri spremembah bo
vključena javnost in Mestna četrt.
Za zahodni del (med Pohorsko cesto in streliščem) obstaja več idej, saj gre za tisti del, kamor je
moţno postaviti objekte. Za to območje obstaja veliko pobud, ki še niso šle naprej v postopek. Gre za
eno večjih oz. edino večje območje, predvideno za turizem, šport in rekreacijo v Mestni občini Maribor.
Obstoječo infrastrukturo na tem območju predstavljajo hotel Habakuk, objekt Vzpenjače, hotel Arena z
montaţnimi objekti, Draš s svojo infrastrukturo in avtokamp Kekec. Velikopotezni načrt iz let 2004 do
2006 predvideva na tem območju casino z novim hotelom, apartmajske objekte, kopališče. Ta akt ni
bil dovolj premišljen oz. ni rezultiral v tem, da bi se realiziral in kot takega nima smisla ohranjati.
Na tem območju so pobude za glamping, za drobitev nekaterih apartmajskih objektov, za izgraditev
kopališča oz. wellness oaze in za umeščanje dodatnih apartmajskih objektov. Osnovno izhodišče, ki
ga je potrebno predhodno rešiti, preden se gre v kakršnekoli nove strokovne podlage in zasnove, pa je
cestno omreţje. V rebalansu proračuna se bodo zagotovila sredstva za prometno študijo, s katero se
bo prometna mreţa na tem delu preverila in s katero se bo ugotovilo, katera cestna povezava je
najustreznejša. Od te strokovne podlage naprej se bomo lahko pogovarjali o novih zasnovah oz. o
novih idejah za pozidavo tega območja.
Pobuda za del severno od nove oz. podpohorske ceste je, da se to območje nameni za stanovanjsko
gradnjo.
G. Rajić je predlagal, da se v projekt priprave novega prostorskega načrta vključi Fakulteto za
arhitekturo in urbanizem. Na tak način bi lahko študentje predlagali prostorsko ureditev skozi svoje,
vizionarske oči.
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G. Kac se je zahvalil ge. Kodrič Vuk za njen čas in predstavitev prostorskega načrta.
Ga. Kodrič Vuk je zapustila sejo ob 19.40 uri.

Ad 9/
Poročilo SČS – IMZ Radvanje
G. Muravs je poročal, da se SČS – IMZ Radvanje pogojno strinja s participativnim proračunom; moti
jih dejstvo, da so sredstva za realizacijo projektov rezervirana v občinskem proračunu. So mnenja, da
bi bilo potrebno prostorski načrt pripraviti na novo, ne pa da se spreminja obstoječega. MČ Radvanje
potrebuje skupne prostore z dvorano. Izpostavil je tudi problem kanalizacije, ki jo je potrebno urediti.
Ga. Recek Pavlović je zapustila sejo ob 19.43 uri.

Ad 10/
Pobude in predlogi
Ga. Draš je izpostavila zanemarjeno okolje pod Pohorjem. Sama velikokrat pošilja elektronska
sporočila na občino glede potreb po ureditvi ceste, košnji ipd. in na tem mestu apelira na MČ
Radvanje za pomoč. G. Kac je povedal, da se bodo drug teden, v torek, 22. 5. 2018, na parkirišču pri
hotelu Arena srečali predstavniki MČ Radvanje s predstavniki MOM na terenskem ogledu. Krajane je
povabil, da se tega terenskega ogleda udeleţijo v večjem številu in tako skupaj izpostavijo več
problematičnih točk v MČ.

Ad 11/
Razno
Ga. Kujundţić Lukaček je poročala o seji Mestnega sveta, na kateri so odločali o dopolnitvi osnutka
odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za del območja Radvanje 5 S
(območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Roţnodolski ulici v Mariboru). Članom Mestnega
sveta je bilo predstavljeno stališče Sveta MČ Radvanje. Predlog je bil, da se dopolnitev v prvem
branju potrdi in se pričakuje, da se do drugega branja odlok dopolni s predlogi Sveta MČ Radvanje,
vendar so člani Mestnega sveta zaznali, da gre v tem primeru za resno teţavo in dopolnitve odloka
niso podprli.
Ker ni bilo dodatnih pobud za razpravo, se je predsednik Sveta MČ Radvanje prisotnim zahvalil za
udeleţbo in sejo zaključil ob 19.57 uri.

Zapisala:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 20. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev realizacije Finančnega načrta MČ
Radvanje za obdobje 1-6/2018 z oceno realizacije do konca leta
2018 – Ad 4

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 MČ Radvanje potrdi realizacijo Finančnega načrta MČ
Radvanje za obdobje 1-6/2018 z oceno realizacije do konca leta
2018.

OBRAZLOŢITEV:
Obrazloţitev realizacije 1-6/2018 z oceno realizacije do konca leta 2018 za MČ Radvanje je
bila pripravljena v tajništvu MČ Radvanje in usklajena s Sluţbo za MČ in KS. Realizacija FN
MČ Radvanje za obdobje 1-6/2018 z oceno realizacije za leto 2018 se članom Sveta
predlaga v potrditev.
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Mestna četrt Radvanje

Številka: 41001-79/2018-10
Datum: 9. 7. 2018

OBRAZLOŢITEV POLLETNE REALIZACIJE PRIHODKOV I – VI 2018 Z OCENO
REALIZACIJE ZA LETO 2018
0608 MESTNA ČETRT RADVANJE
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore – urna uporaba prostorov
Na tej proračunski postavki v Finančnem načrtu za leto 2018 ni bilo planiranih prihodkov.
Svet MČ Radvanje je na 13. redni seji, ki je bila dne 15. marca 2017, sprejel sklep o urni
uporabi prostorov – prostori MČ Radvanje se lahko oddajo v najem po urah za plačilo 15
EUR/h z DDV. Na podlagi sklepa se je prostor oddajal končnim uporabnikom, prav tako sta
bila izvedena referendum in volitve poslancev v Drţavni zbor. V obdobju januar – junij so na
tej postavki realizirana sredstva v višini 210 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca
leta 2018 realizirana sredstva na tej postavki v višini 340 EUR.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za tekočo porabo
Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2018 planiranih 7.040 EUR
sredstev za kritje materialnih stroškov za potrebe delovanje MČ Radvanje. Gre za sredstva,
ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot proračunski uporabnik in predstavljajo
priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih odredb za dotacije sredstev glede na
mesečno porabo. V obdobju januar – junij 2018 je bilo na TRR MČ Radvanje nakazanih
2.422 EUR oz. 34 % planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca leta 2018
prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej proračunski postavki realizirani v celoti oz. v višini
7.040 EUR.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za programe dela
Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2018 planiranih je 4.250 EUR
sredstev za kritje stroškov Programov dela MČ Radvanje, kamor spadajo tudi nekateri stroški
tekoče porabe po ključu delitve 40 % Programi dela in 60 % Materialni stroški. Gre za
sredstva, ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot proračunski uporabnik in
predstavljajo priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih odredb za dotacije sredstev
glede na mesečno porabo. V obdobju januar – junij 2018 je bilo na TRR MČ Radvanje
nakazanih 928 EUR oz. 22 % planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca leta
2018 prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej proračunski postavki realizirani v celoti oz. v
višini 4.250 EUR.

Pripravila:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 41001-79/2018-9
Datum: 9. 7. 2018

OBRAZLOŢITEV POLLETNE REALIZACIJE ODHODKOV I – VI 2018 Z OCENO
REALIZACIJE ZA LETO 2018
Plan
2018

0608 Mestna četrt Radvanje

Realizacija
I - VI

11.690

3.500

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

400

150

0403
04039003

Druge skupne administrativne sluţbe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
811008 Vlaganja v objekte in opremo

400
400
400

150
150
150
0

420224

Nakup opreme za tiskanje in razmnoţevanje

0

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)

0

0

420500

Investicijsko vzdrţevanje in izboljšave

400

150

11.290

3.350

7.040

2.422

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602
06029001

Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
Delovanje oţjih delov občin
810508 Materialni stroški
402000

Pisarniški material in storitve

350

171

402001

Čistilni material in storitve

980

360

402009

Izdatki za reprezentanco

240

0

402099

Drugi splošni material in storitve

300

112

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

402205

400

201

2.400

372

150

57

36

16

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

480

206

402206

Poštnina in kurirske storitve

100

548

402500

Tekoče vzdrţevanje poslovnih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

402605

Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča

402905

Sejnine udeleţencem odborov

402930

Plač.storitev org.,pooblašč.za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

810608 Programi dela KS in MČ

50

0

240

29

54

0

0

317

10

3

1.250

30

4.250

928

402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistilni material in storitve

402003

Zaloţniške in tiskarske storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

300

0

402099

Drugi splošni material in storitve

200

74

402112

Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.

150

0

402200

Električna energija

265

134

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

400

248

402203

Voda in komunalne storitve

100

38

402204

Odvoz smeti

24

11

402504

Zavarovalne premije za objekte

60

19

402605

Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča

36

0

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.460

0

402912

Posebni davek na določene prejemke

380

0

402999

Drugi operativni odhodki

165

0

50

0

660

240

0

162
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ODHODKI
Odhodki Mestne četrti za leto 2018 so v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 11.690
EUR. V obdobju januar – junij je bilo porabljenih 3.500 EUR ali 30 % planiranih sredstev.
Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 porabljena vsa v veljavnem finančnem
načrtu planirana sredstva v višini 11.690 EUR.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem

811008 - Vlaganja v objekte in opremo
Za investicijsko vzdrţevanje in izboljšave je v letu 2018 planiranih 400 EUR za namen
nakupa novega pisarniškega stola in za sprotna investicijska vzdrţevanja. V obdobju januar
– junij 2018 je bilo porabljenih 150 EUR ali 38 % sredstev za pisarniški stol. V nadaljevanju
leta 2018 (VII-XII) so planirane sprotne investicijske izboljšave (splošna popravila). Mestna
četrt ocenjuje, da bodo za ta namen do konca leta porabljena vsa v veljavnem finančnem
načrtu planirana preostala sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
810508 - Materialni stroški
V sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 je planiranih 7.040 EUR sredstev. V obdobju
januar – junij 2018 je bilo porabljenih 2.422 EUR ali 34 % planiranih sredstev.
Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za poštne storitve v višini 548
EUR, za stroške ogrevanja v višini 372 EUR, za čistilni material in storitve v višini 360 EUR,
za izplačilo sejnin članom Sveta MČ Radvanje v višini 317 EUR, za telefon, fax in
elektronsko pošto v višini 206 EUR in za električno energijo v višini 201 EUR.
Do konca leta 2018 bo porabljenih 100 % planiranih sredstev oz. preostanek planiranih
sredstev v višini 4.618 EUR.
810608 - Programi dela KS in MČ
Za programe dela je v sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 planiranih 4.250 EUR. V
obdobju januar – junij 2018 je bilo porabljenih 928 EUR ali 22 % paniranih sredstev. Največ
sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za stroške ogrevanja v višini 248 EUR,
za čistilni material in storitve v višini 240 EUR, za zaloţniške in tiskarske storitve v višini 162
EUR ter za električno energijo v višini 134 EUR.
Do konca leta 2018 bo porabljenih 100 % planiranih sredstev oz. preostanek planiranih
sredstev v višini 3.322 EUR.
Vsa sredstva so bila porabljena namensko, racionalno in skladno z veljavnim Finančnim
načrtom za leto 2018 in Programom dela za leto 2018.

Pripravila:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 20. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Potrditev zapisnika o izvedbi in rezultatih glasovanja za izvedbo
participativnega proračuna v MČ Radvanje – Ad 5

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 potrdi zapisnik o izvedbi in rezultatih
glasovanja za izvedbo participativnega proračuna v MČ Radvanje
z dne 7. 6. 2018.

OBRAZLOŢITEV:
Dne 6. 6. 2018 je v MČ Radvanje potekalo glasovanje za izvedbo participativnega
proračuna. Glasovalni odbor je po glasovanju preštel oddane glasove in ugotovil vrstni red
izglasovanih projektov. Skladno z navodili delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta
participativni proračun se mora Svet MČ Radvanje seznaniti z izglasovanimi projekti in jih
uvrstiti na plan komunalnih akcij za leto 2019.
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Mestna četrt Radvanje
Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta:
mc.radvanje@maribor.si
Številka: 41001-952/2017-100
Datum: 7. 6. 2018

ZAPISNIK O IZVEDBI IN REZULTATIH GLASOVANJA – 6. 6. 2018
Glasovalni odbor za glasovanje za izvedbo participativnega proračuna v MČ Radvanje v
sestavi:
-

Metka Čonč
Aleksander Goleţ
Jelka Kapun

podaja poročilo in izda zapisnik o izvedbi in ugotovljenih rezultatih glasovanja o projektih v
sklopu participativnega proračuna.
Od skupno 6060 upravičencev, vpisanih v glasovalni imenik, se je glasovanja udeleţilo 84
upravičencev, kar predstavlja 1,39 % vseh upravičencev na območju MČ Radvanje.

Oddanih je bilo: 74 veljavnih in 10 neveljavnih glasovnic.

SKUPNO: 84 GLASOVNIC
Predlogi, uvrščeni na glasovanje, so prejeli sledeče število točk:
1. Koši za smeti na relaciji Pohorska ul. – Lackova c., v delu, kjer je cesta v lasti MOM

80 točk

2. Postavitev prometnih ogledal na Pohorski ulici

56 točk

3. Usposobitev fontane na krajevnem trgu

87 točk

4. Sprememba prometnega reţima v enosmerni promet na Macunovi ulici

40 točk

5. Ureditev odkupa zemljišč za priključitev Uţiške ulice na Zvezno ulico

33 točk

6. Ureditev priključka Ulice Saša Deva na Lackovo cesto

34 točk

7. Ureditev prehoda za pešce med Ulico Dušana Mravljaka in Borštnikovo ulico

28 točk

8. Čiščenje Pekrskega potoka in ureditev mostu v Roţnodolski ulici

63 točk

9. Ureditev pločnikov v Borovi vasi (odstranitev dreves)

21 točk
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Glasovalni odbor ugotavlja, da je vrstni red predlaganih projektov glede na zbrane točke na
glasovanju, sledeč:
1.

Usposobitev fontane na krajevnem trgu

2.

Koši za smeti na relaciji Pohorska ul. – Lackova c., v delu, kjer je cesta v lasti MOM

3.

Čiščenje Pekrskega potoka in ureditev mostu v Roţnodolski ulici

4.

Postavitev prometnih ogledal na Pohorski ulici

5.

Sprememba prometnega reţima v enosmerni promet na Macunovi ulici

6.

Ureditev priključka Ulice Saša Deva na Lackovo cesto

7.

Ureditev odkupa zemljišč za priključitev Uţiške ulice na Zvezno ulico

8.

Ureditev prehoda za pešce med Ulico Dušana Mravljaka in Borštnikovo ulico

9.

Ureditev pločnikov v Borovi vasi (odstranitev dreves)

Komisija zapisnik z rezultati predaja Delovni skupini za participativni proračun in Sluţbi za
MČ in KS Mestne občine Maribor.

ČLANI GLASOVALNEGA ODBORA ZA GLASOVANJE ZA IZVEDBO PARTICIPATIVNEGA
PRORAČUNA V MČ RADVANJE:
Metka Čonč:
Aleksander Goleţ:

Jelka Kapun:

Zapisala:
Metka Čonč
referentka
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 20. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Predlog plana komunalnih investicij na območju MČ Radvanje za
leti 2019 in 2020 – 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 dopolni predlog plana komunalnih
investicij na območju MČ Radvanje za leti 2017 in 2018 z novimi
predlogi in tako oblikuje predlog plana komunalnih investicij na
območju MČ Radvanje za leti 2019 in 2020, v katerega
implementira tudi izglasovane projekte za participativni proračun.

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. Predlog
plana komunalnih investicij na območju MČ Radvanje za leti 2017 in 2018 je v prilogi. Člani
Sveta MČ Radvanje ga bodo dopolnili z novimi predlogi in tako oblikovali predlog plana
komunalnih investicij na območju MČ Radvanje za leti 2019 in 2020, v katerega bodo tudi
implementirali izglasovane projekte za participativni proračun.
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 37101-28/2016-2
Datum: 29. 11. 2016

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

ZADEVA: PLAN KOMUNALNIH INVESTICIJ V LETIH 2017 IN 2018
ZVEZA:

Vaša št. 35900-35/2016

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 postavitijo 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

Asfaltiranje – preplastitev zaselka Na griču

Asfaltiranje – preplastitev Ul. Pohorskega odreda

Protiprašna ureditev ceste od Snaginega zbirališča odpadkov proti ribniku v Radvanju

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
DRUŢBENE DEJAVNOSTI

Ureditev večnamenskega prostora/dvorane za zdruţevanje ljudi

Ureditev in dokončanje Radvanjskega trga ter preimenovanje slednjega v Trg Francija Čopa
– fontana

Prosimo, da nas v najkrajšem moţnem času seznanite z vašo prioriteto obravnave naših predlogov ter
njihovo dinamiko reševanja.
Pri odgovoru se vedno sklicujte na dokument št. 37101-28/2016-2, z dne 29. 11. 2016.

Lep pozdrav,

Zmago Gomzi
podpredsednik Sveta MČ Radvanje

Poslano:
- URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN
PROSTOR, ULICA HEROJA STANETA 1, 2000
MARIBOR

