Mestna četrt Radvanje
Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta:
mc.radvanje@maribor.si
Številka: 01300-67/2019-2
Datum: 25. 4. 2019

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 4. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
Sveta MČ Radvanje (3. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 3. redne seje
Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 3. redne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŽITEV:
Zapisnik 3. redne seje Sveta MČ Radvanje je pregledal in potrdil predsednik, g. Rajko Kotnik,
na katerega ni imel pripomb, zato predlaga, da ga sprejeme tudi Svet MČ Radvanje.

(01300-67/2019-2)

*01300-67/2019-2*
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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: 01300-50/2019-4
Datum: 26. 3. 2019

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v torek, 26. marca 2019 ob 17.30 uri v
prostorih Mestne četrti Radvanje, Lackova c. 43, Maribor.
Prisotni člani in članice Sveta (v nadaljnjem besedilu člani Sveta): g. Rajko Kotnik – predsednik Sveta,
g. Milan Pukšič – podpredsednik Sveta, ga. Vlasta Cafnik, g. Franc Gaube, g. Nino Kac, g. Franc Kokol,
ga. Barbara Marin, g. Jernej Muraus in ga. Ana Vindiš.
Ostali prisotni: ga. Metka Čonč – referentka MČ Radvanje.
Odstotni člani Sveta: ga. Natalija Ivnik Mlasko (op.), g. Branislav Rajić (op.) in ga. Cvetka Rošker
(neop.).

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Poročila delovnih teles Sveta MČ Radvanje
- Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
- Odbor za organiziranje kulturnih in drugih prireditev
- Odbor za turizem, šport in rekreacijo
- Odbor za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
5. Vloga za uporabo prostorov v 2019
6. Program dela za leto 2019
7. Poročilo sestanka s podžupanom in podžupanjo (priključitev Zvezne na Lackovo c.)
8. Participativni proračun 2016 - realizacija
9. Pobude in predlogi
10. Razno

Ad 1/
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik Sveta MČ Radvanje, g. Rajko Kotnik, je pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo.
Na podlagi izpolnjene in podpisane liste prisotnosti je predsednik ugotovil, da je od 12 članov Sveta
prisotnih 9 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
na seji.
Prisotni člani Sveta so glasovali in sprejeli
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SKLEP 1/3
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi naslednji dnevni red:
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta MČ Radvanje
Poročila delovnih teles Sveta MČ Radvanje
- Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
- Odbor za organiziranje kulturnih in drugih prireditev
- Odbor za turizem, šport in rekreacijo
- Odbor za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
5. Vloga za uporabo prostorov v 2019
6. Program dela za leto 2019
7. Poročilo sestanka s podžupanom in podžupanjo (priključitev Zvezne na Lackovo c.)
8. Participativni proračun 2016 - realizacija
9. Pobude in predlogi
10. Razno
1.
2.
3.
4.

Ad 3/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 2. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kotnik je članom Sveta MČ
Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika.
Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnik 2. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na predlog
predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 2/3
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 2. redne seje Sveta MČ Radvanje.
SKLEP 3/3
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 2. redne seje Sveta MČ Radvanje.

Ad 4/
Poročila delovnih teles Sveta MČ Radvanje
G. Pukšič je opozoril na napačno poimenovanje varnostnega sosveta, ki bi se moral v skladu z
občinskimi predpisi imenovati varnostni kolegij, zato predlaga, da se spremeni poimenovanje odbora.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 4/3
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje preimenuje varnostni sosvet v varnostni kolegij.

Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Ga. Vindiš je poročala, da se je Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo razširil na 8 članov,
ki po področjih pokrivajo socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo. Oblikovali so program dela Odbora
na več nivojih. Prioriteta Odbora je posnetek socialnega in zdravstvenega stanja v kraju v sodelovanju
z aktivisti Rdečega križa in patronažno službo, kolikor bodo lahko dobili informacije zaradi varovanja
osebnih podatkov. Člani Odbora opažajo, da je nujno potrebno okrepiti obveščanje med krajani.
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Ga. Vindiš se bo povezala z ostalimi MČ in z go. Lilijano Zorko, vodjo Sektorja za zdravstveno in socialno
varstvo na Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost
MOM, da pridobi dodatne informacije, kako bi lahko program Odbora dopolnili.
Ga. Cafnik bo v mesecu maju vodila predavanje o varstvu bolnikovih pravic, jeseni pa bo ga. Unuk imela
delavnice za starejše in predavanja o demenci. Z zdravstveno tematiko se bo vključil na jesenskih
predavanjih tudi g. Jus. Ga. Hrastnik se bo povezala s šolo, da bi priredili medgeneracijske delavnice,
s katerimi bi posredno lahko pridobili tudi informacije o problematiki na terenu. Dogovorili bi se za
oglaševanje delavnic na oglasnih deskah vrtca in šole, saj bi preko otrok in staršev zanje slišali starejši
krajani, ki bi jih tematika utegnila zanimati. Odbor se bo povezal tudi z zdravstvenim domom in lekarno.
G. Pukšič je izpostavil obveščanje preko radia Maribor, kjer lahko krajani brezplačno oglašujejo
dogodke. Zadevo bi bilo smiselno izkoristiti in brezplačno oglaševati dogodke in delavnice.

Odbor za organiziranje kulturnih in drugih prireditev
G. Drevenšek kor predsednik Odbora za organiziranje kulturnih in drugih prireditev se seje ni udeležil.
Odbor je včeraj organiziral prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu in po odzivu krajanov sodeč,
so srečni, da se je pričelo v Radvanju nekaj dogajati.
Odbor za turizem, šport in rekreacijo
G. Kac je povedal, da so se člani odbora razdelili po področjih in si razdelili naloge. Na področju turizma
so si zadali nalogo, da bi dosegli, da se del turistične takse, ki je prišla iz določenega kraja, nameni
ureditvi tega kraja. G. Kac bo kontaktiral člane Mestnega sveta iz Radvanja, da na naslednji seji
predlagajo, da bi se od 2,50 EUR takse vrnilo 0,50 EUR nazaj v kraj, od koder je prišla taksa. Na
področju rekreacije si je Odbor zadal cilj ureditev trim steze, na področju športa pa je cilj vrnitev
športnega parka v lokalno skupnost.
G. Kotnik je povedal, da ima jutri sestanek na Zavodu za turizem Maribor – Pohorje, ki se ga bo udeležil
skupaj s članom odbora, g. Hrastnikom.
Ga. Cafnik je izpostavila, da bi bilo smiselno v okviru turizma pozvati lastnike dveh nepremičnin na Ulici
Dušana Mravljaka, ki zanemarjajo svojo nepremičnino, kar je moteče za krajane v ulici in nenazadnje
kazi turističen kraj. G. Kac je pojasnil, da gre za lastnino v privatni lasti, kjer se pooblastila MČ in MOM
končajo. Ga. Cafnik je povzela, da bodo zadevo rešili znotraj ulice in bodo s sosedi sestavili in poslali
dopis s prošnjo po ureditvi okolice.
G. Pukšič je pojasnil, da so dobili iz MOM sugestijo, da je potrebno na Urad za šport poslati dopis v
zvezi z interesom po prevzemu športnega parka v upravljanje MČ Radvanje. Dopis sta pripravila g.
Kujundžić in g. Pukšič, članom Sveta je bil poslan po e-mailu dne 21. 3. 2019. G. Pukšič je prebral
vsebino dopisa.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 5/3
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje soglaša z vsebino dopisa za Urad za šport, MOM, za ponovni
prevzem upravljanja s Športnim parkom Radvanje (zemljišče in objekti med Studenško in
Korbunovo ulico).

Odbor za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
G. Pukšič je poročal, da je imel Odbor za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja 2.
sejo, na kateri so se člani Odbora seznanili s stanjem urbanizma v MČ. Pregledali so trenutno veljavno
dokumentacijo v zvezi z urbanizmom za območje Radvanja in se seznanili z vsemi pobudami, ki so do
sedaj prišle na Urad za komunalo, promet in prostor.
MOM računa na to, da bi prišlo do spremembe prostorskega akta za celotno območje od Vzpenjače do
nogometnih igrišč, s katerim bi se na novo predvidevale prostorske vsebine.
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Odbor za informiranje
G. Kotnik je povedal, da so se člani Odbora za informiranje sestali, ampak niso bili sklepčni. Manjkala
sta ravno oba člana, ki sta na področju informiranja strokovnjaka. Njiju želi g. Kotnik povezati z
informatiki iz MOM, da se dogovorijo o vzpostavitvi osnove za spletno stran MČ Radvanje.

Ad 5/
Vloga za uporabo prostorov v 2019
Referentka je pojasnila, da se je Na MČ Radvanje obrnil Zavod Aloja z željo po izvajanju brezplačnega
socialno varstvenega programa »Svetovanje in podpora pri demenci« kot program izvajanja neprofitnih
dejavnosti v prostorih MČ Radvanje v sklopu Programa dela za leto 2019. Terminski plan izvajanja
programa je skladen z razpoložljivostmi sejne sobe oz. se bo v primeru zasedenosti sejne sobe v
dogovoru z izvajalcem poiskal ustrezen termin.
Ga. Vindiš je vprašala, koliko ljudi se udeleži teh predavanj in je hkrati izpostavila problematiko
obveščanja. G. Pukšič je predlagal, da se vloga potrdi pod pogojem, da bo Zavod Aloja brezplačno
oglaševal svoje programe preko radia Maribor.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 6/3
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi vlogo Zavoda Aloja za izvajanje brezplačnega socialno
varstvenega programa »Svetovanje in podpora pri demenci« kot program izvajanja
neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ Radvanje v sklopu Programa dela za leto 2019 pod
pogojem, da bo Zavod Aloja brezplačno oglaševal svoje programe preko radia Maribor. Z
uporabnikom se sklene Dogovor o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto 2019.

Ad 6/
Program dela za leto 2019
Referentka je pojasnila, da so se na 1. redni seji člani Sveta seznanili s programom dela za leto 2019
in bili pozvani, da ga dopolnijo, česar niso storili. Na kolegiju referentov so referenti dobili navodilo, da
je potrebno program dela za leto 2019 sprejeti in potrditi ter se ga med letom ne dopolnjuje. Dne 19. 3.
2019 so bili referenti pozvani od vodje Službe za MČ in KS, da v skladu s spremembami finančnega
načrta iz 1. branja na seji Mestnega sveta ustrezno dopolnijo program dela. Referentka je tako ustrezno
popravila in dopolnila program dela. Končno verzijo je razdelila članom Sveta na seji in jim obrazložila
spremembe. Pozvala jih je, da še dodatno dopolnijo program dela, vendar so se strinjali, da so v
dopolnitvi zajete vse postavke, ki jih želijo v letu 2019 uresničiti.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 7/3
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme in potrdi Program dela za leto 2019, ki ga je referentka že
poslala vodji Službe za MČ in KS.

Ad 7/
Poročilo sestanka s podžupanom in podžupanjo (priključitev Zvezne na Lackovo c.)
G. Pukšič je povedal, da so se z g. Kotnikom in g. Stergarjem dne 14. 3. 2019 udeležili sestanka pri
podžupanu, g. Samu Petru Medvedu, in podžupanji, ge. Heleni Kujundžić Lukaček. Tema sestanka je
bila priključitev Zvezne ulice na Lackovo cesto in dogovor glede zelenega pasu med cestiščem in
pločnikom s kolesarsko stezo, ki bi omogočal preglednejše in varnejše vključevanje na Zvezno ulico.
Poročal je, da so krajani dosegli dogovor z investitorjem, da bo le-ta omogočil izvedbo zelenega pasu.
Podal je poročilo o ostalih dogovorih in povedal, da so podžupana seznanili s ključnimi težavami v
Radvanju (potreba po domu krajanov, težave s kanalizacijo in odvodnjavanjem, problematika avtobusne
linije št. 18) in da je tudi podžupan kritičen do nekaterih napak strokovnih služb MOM.
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Ad 8/
Participativni proračun 2016 - realizacija
G. Kotnik je poročal o realizaciji projektov participativnega proračuna iz leta 2016. Gradivo o točki so
člani Sveta prejeli skupaj z vabilom. Od strokovnih služb MOM ni dobil natančnih odgovorov o realizaciji
posameznih projektov, sploh kar se tiče finančne realizacije. Poročal je o realizaciji po vseh 14 projektih.
Ob 19.05 je sejo zapustil g. Kac.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli

SKLEP 8/3
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 8 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z realizacijo posameznih projektov Participativnega
proračuna iz leta 2016.

SKLEP 9/3
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 8 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje pričakuje od Mestne občine Maribor, da izpolni obvezo in realizira
projekte, ki so jih krajani Mestne četrti Radvanje izglasovali na glasovanju 22. novembra 2015 in
so bili z dopolnitvijo Odloka o proračunu MOM za 2016 vanj vključeni.

SKLEP 10/3
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 8 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje pričakuje od Mestne občine Maribor, da se v proračun za leto 2019
vključi postavka participativni proračun v določeni višini in se le-ta v letu 2019 izvede v vseh MČ
in KS Mestne občine Maribor.

SKLEP 11/3
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 8 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje predlaga vsem MČ in KS Mestne občine Maribor, da se pridružijo
pobudi, da se v proračun Mestne občine Maribor vključi participativni proračun in se za ta namen
določijo sredstva v proračunu za leto 2019.

SKLEP 12/3
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 8 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje poziva člane Mestnega sveta iz Mestne četrti Radvanje, go. Heleno
Kujundžić Lukaček, go. Ljubo Jančič in g. Branislava Rajića, da podprejo vključitev
participativnega proračuna z določenim zneskom v proračun Mestne občine Maribor za leto
2019.

SKLEP 13/3
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 8 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje poziva vse člane Mestnega sveta Mestne občine Maribor, da
podprejo uvedbo participativnega proračuna v določeni višini v proračun Mestne občine Maribor
za leto 2019 in da participativni proračun postane trajna oblika participacije občanov mesta pri
odločanju o vsakoletni porabi dela proračunskih sredstev.
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Ad 9/
Pobude in predlogi
Referentka je poročala, da je na MČ Radvanje v vednost prispela pritožba stanovalcev ulice Ob ribniku
glede problematike avtobusne linije št. 18, ki so jo naslovili na podžupana, g. Medveda. Na prejšnjih
sejah je že bil sprejet sklep, da se linija povrne na prejšnjo traso. Sklep je bil tudi že posredovan na Urad
za komunalo, promet in prostor, MOM.
Krajanka je na MČ Radvanje naslovila prošnjo za prostor kulturnih in turističnih dejavnosti v imenu
upokojencev iz Radvanja, ki bi radi ustanovili več društev, a za dejavnosti ni primernega prostora. Člani
Sveta so že sprejeli sklep glede doma krajanov, ki je bil posredovan na MOM. Temu ustrezno bo g.
Kotnik pripravil dopis z odgovorom krajanki.
MČ Radvanje je v vednost prejela tudi anonimno prijavo glede kurjenja neznane snovi na naslovu
Pohorska cesta 44, ki povzroča smrad. Prijava je bila podana tudi na Inšpektorat RS za okolje in prostor.
Referentka je tudi poročala, da je MČ Radvanje prejela dne 25. 3. 2019 dopis, ki ga je Pošta Slovenije
naslovila na župana. V dopisu ga seznanjajo, da imajo namen zapreti 5 poslovalnic, ena izmed njih je
tudi poslovalnica na naslovu Pohorska ulica 21 b. Župan je želel pred odgovorom pridobiti mnenje MČ
in KS, na katere se predmetne poslovalnice prostorsko nanašajo.
Člani Sveta so izpostavili, da je potreba po poštnih in bančnih storitvah nujno potrebna za turističen kraj,
kot je Radvanje. Poslovalnica gravitira na cca. 5000 krajanov, poslovalnico koristijo tudi krajani Peker.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 14/3
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 8 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje odločno nasprotuje zaprtju poslovalnice Pošte Slovenije na naslovu
Pohorska ulica 21 b, saj je Radvanje turistična destinacija, ki za potrebe turizma in za potrebe
krajanov nujno potrebuje poštne in bančne storitve v kraju, ki gravitirajo na cca. 5000 krajanov.

Ad 10/
Razno
Pod točko razno ni bilo razprav, zato se je predsednik Sveta MČ Radvanje prisotnim zahvalil in sejo
zaključil ob 19.30 uri.

Zapisala:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Rajko Kotnik
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 4. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Potrditev mandata nadomestnemu članu Sveta MČ Radvanje, g.
Rudiju Drevenšku (4. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi mandat nadomestnemu
članu Sveta MČ Radvanje, g. Rudiju Drevenšku.

OBRAZLOŽITEV:
Dne 26. 2. 2019 je ga. Helena Kujundžić Lukaček postala podžupanja, s čimer ji zaradi
nezdružljivosti opravljanja funkcije preneha mandat v Svetu Mestne četrti Radvanje.
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 »SMC – Stranka Modernega centra«, ga. Andreja Solomon, z
dodelitvijo mandata ni soglašala, zato je mestna volilna komisija k podaji soglasja pozvala
naslednjega kandidata na listi.
Naslednji kandidat na listi »SMC – Stranka Modernega centra«, g. Rudi Drevenšek, je z
dodelitvijo mandata soglašal.

