Mestna četrt Radvanje
Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta:
mc.radvanje@maribor.si
Številka: 01300-50/2019-2
Datum: 18. 3. 2019

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. 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 2. redne seje
Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 2. redne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŽITEV:
Zapisnik 2. 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.
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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: 01300-35/2019-4
Datum: 28. 2. 2019

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v četrtek, 28. februarja 2019 ob
17.00 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,
ga. Natalija Ivnik Mlasko, g. Nino Kac, ga. Barbara Marin, g. Jernej Muraus, g. Branislav Rajić
in ga. Cvetka Rošker.
Ostali prisotni: ga. Helena Kujundžić Lukaček – podžupanja MOM, ga. Metka Čonč –
referentka MČ Radvanje.
Odstotni člani Sveta: g. Franc Kokol (op.) in ga. Ana Vindiš (op.).
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2018
5. Poročila Inventurne komisije za leto 2018
6. Predlog Poslovnika Sveta MČ Radvanje – prvo branje
7. Poročilo Odbora za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
8. Poročila delovnih teles Sveta MČ Radvanje
- Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
- Odbor za priznanja
- Odbor za turizem, šport in rekreacijo
- Odbor za organiziranje kulturnih in drugih prireditev
9. Varstvo okolja in ohranjanje narave v MČ Radvanje
10. Mnenje MČ Radvanje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskim objektom
11. Pobude in predlogi krajanov
12. Pobude in predlogi
13. 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 10 članov, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju
predlaganih sklepov.
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G. Kotnik je člane Sveta seznanil z dejstvom, da je bila ga. Helena Kujundžić Lukaček
imenovana za podžupanjo MOM in ji zato po zakonu v trenutku imenovanja preneha mandat
v Svetu Mestne četrti Radvanje. Služba za delovanje Mestnega sveta bo pričela postopek
imenovanja nadomestnega člana.
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
SKLEP 1/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta MČ
Radvanje
Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2018
Poročila Inventurne komisije za leto 2018
Predlog Poslovnika Sveta MČ Radvanje – prvo branje
Poročilo Odbora za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Poročila delovnih teles Sveta MČ Radvanje
- Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
- Odbor za priznanja
- Odbor za turizem, šport in rekreacijo
- Odbor za organiziranje kulturnih in drugih prireditev
Varstvo okolja in ohranjanje narave v MČ Radvanje
Mnenje MČ Radvanje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskim objektom
Pobude in predlogi krajanov
Pobude in predlogi
Razno

Ad 3/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 1. redne seje Sveta je bil članom posredovan po e-pošti/pošti dne 4. 2. 2019. G.
Kotnik je članom Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika.
Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnik 1. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na predlog
predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 2/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 1. redne seje Sveta MČ Radvanje.
SKLEP 3/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 1. redne seje Sveta MČ
Radvanje.
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Ad 4/
Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2018
Poslovno poročilo so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Referentka je na kratko
pojasnila posamezne postavke. Razprave ni bilo, zato so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 4/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi Poslovno poročilo Mestne četrti Radvanje za leto
2018.

Ad 5/
Poročila Inventurne komisije za leto 2018
Predsednica Inventurne komisije, ga. Natalija Ivnik Mlasko, je povedala, da je Svet MČ
Radvanje že potrdil popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Naknadno je Inventurna
komisija dobila v pregled še denarna sredstva, obveznosti in terjatve, ki so zajete v
inventurnem elaboratu popisa sredstev terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2018.
Obrazložila je tudi, da je namen, da se 6 odpisanih prenosnih računalnikov obnovi in se jih
podari komu, ki si jih zaradi finančne stiske ne more privoščiti.
G. Kotnik je poročal, da je dal enega izmed prenosnih računalnikov strokovnjaku, ki je ugotovil,
da so računalniki toliko stari, da bi posodabljanje stalo več kot da bi nabavili nove. Sicer bo
poizkušal še enkrat preveriti oceno. Ga. Ivnik Mlasko je predlagala, da lahko še ona odnese
en računalnik v organizacijo Duh časa, ki se ukvarja s posodabljanjem računalnikov.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 5/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme in potrdi Inventurni elaborat popisa sredstev
terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2018.

SKLEP 6/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje pooblašča go. Ivnik Mlasko, da en prenosni računalnik
odnese v organizacijo Duh časa, da preverijo stanje računalnikov in ali je mogoča
posodobitev sistema.

Ad 6/
Predlog Poslovnika Sveta MČ Radvanje – prvo branje
G. Kotnik je povedal, da je pripravil oz. popravil Poslovnik po vzgledu Poslovnikov MČ
Magdalena in KS Limbuš, ampak je mnenje Pravne službe MOM, da le-ta še vedno ni
vsebinsko ustrezen. G. Kotnik je prosil za sestanek s pravnico, na katerem bi analizirali
predlagani Poslovnik po členih in tako prišli do primernega Poslovnika.
Referentka je povedala, da je Pravna služba pridobila mnenje Ministrstva za javno upravo, ki
je podalo stališče, da naj zaradi pravne varnosti ožji deli občine smiselno uporabljajo Poslovnik
Mestnega sveta.

5

Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 7/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se g. Kotnik in g. Pukšič dogovorita za
sestanek s Pravno službo glede Poslovnika MČ Radvanje.

Ad 7/
Poročilo Odbora za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
G. Pukšič je povedal, da je bil zapisnik Odbora za komunalo, promet, urejanje prostora in
varovanje okolja poslan skupaj z vabilom na sejo in vprašal, ali so kakšne pripombe na
zapisnik.
Ga. Cafnik je povedala, da ureditve prehoda iz Ulice Dušana Mravljaka na Borštnikovo ulico
ni v planu komunalnih investicij. G. Pukšič je povedal, da gre za napako in da se bo plan
komunalnih investicij temu ustrezno dopolnil.
Ga. Cafnik je izpostavila, da je v planu komunalnih investicij predvidena zamenjava
neustreznih – potrošnih svetil javne razsvetljave z led varčnimi svetili, kar ni popolnoma enak
ukrep kot ga predvideva Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. G.
Pukšič je pojasnil, da bi bilo potrebno ukrep izvesti sočasno – morali bi menjati svetila in
svetlobna telesa. G. Kac je povedal, da za posodobitev svetil ni potrebno spreminjati obstoječe
infrastrukture, je pa zadeva izjemno varčna in se investicija pokrije v treh letih. G. Kac je
predlagal, da se točka glede javne razsvetljave v planu komunalnih investicij dopolni v
»Zamenjava neustreznih – potrošnih svetil javne razsvetljave s pametno led razsvetljavo«.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 8/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme predlagani plan komunalnih investicij v Mestni
četrti Radvanje za razdobje 2019 – 2022 z dopolnitvami:
- pod točko 1 – ceste se v 3. alineji doda »Ureditev prehoda iz Ulice Dušana
Mravljaka na Borštnikovo ulico« in
- pod točko 4 – javna razsvetljava in elektro omrežje se 3. alineja dopolni v
»Zamenjava neustreznih – potrošnih svetil javne razsvetljave s pametno led
razsvetljavo«.
Potrjen plan komunalnih investicij se posreduje Mestni občini Maribor ter zahteva
njegovo vključitev v letne plane Mestne občine Maribor.

SKLEP 9/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje pričakuje od Mestne občine Maribor, da bo izpolnila obvezo
naloženo z izdano Odločbo Inšpektorata za okolje in prostor, izdano leta 2017 glede
izgradnje razbremenilnika, ter da za njegovo izgradnjo zagotovi finančna sredstva v
proračunu za leto 2019.

SKLEP 10/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje zaprosi Mestno občino Maribor, Urad za komunalo, promet
in prostor, da MČ Radvanje pisno obvesti o stanju odprave onesnaževanja
Radvanjskega potoka s strani kioskov pri Sp. postaji Pohorske vzpenjače.
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SKLEP 11/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje ugotavlja, da je na osnovi preteklih dogodkov kanalizacijski
sistem v območju Mestne četrti Radvanje očitno preobremenjen, zato bo Mestna četrt
Radvanje nasprotovala kakršnim koli nadaljnjim razširitvam območij pozidave v Mestni
četrti Radvanje, dokler se ne izvedejo ustrezni ukrepi, ki bodo povečali kapacitete
kanalizacijskega sistema, predvsem v območju Pohorske ulice.

SKLEP 12/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje pričakuje od Mestne občine Maribor, Urada za komunalo,
promet in prostor, da mu ta pošilja redne tedenske plane tekočega in investicijskega
vzdrževanja na celotnem območju Mestne četrti Radvanje, ter poda naslove oseb, ki so
zadolžene za kontrolo izvajanja vzdrževalnih del s strani Mestne občine.

SKLEP 13/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje zahteva od Mestne občine Maribor, da zagotovi v proračunu
za leto 2019/20 sredstva, ki so potrebna za izvedbo nove cestne povezave zaselka ob
ulici Pot na okope ter vodovodnega in kanalizacijskega sistema.

SKLEP 14/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje zahteva od Mestne občine Maribor odgovor, kdaj in kako
namerava izvesti manjkajočo kanalizacijo v zaselku Na Griču, da se s tem prekine
onesnaževanje Rožnodolskega in posredno Pekrskega potoka s fekalijami.

SKLEP 15/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje zahteva od Mestne občine Maribor, Urada za komunalo,
promet in prostor, da izvede obnovo talne in vertikalne signalizacije na Borštnikovi ulici.

SKLEP 16/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje zahteva od Mestne občine Maribor, Urada za komunalo,
promet in prostor, da izvede na priključku Borštnikove ulice na Radvanjsko cesto
nadvišanje prehoda za pešce, s čimer se bo opozorilo voznike, ki prihajajo iz
Borštnikove ulice na Radvanjsko cesto, da prihajajo na prednostno cesto.

SKLEP 17/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje poziva Mestno občino Maribor, Urad za komunalo, promet
in prostor, da takoj pristopi k urejanju etažnega lastništva za del krajevnega trga ob
Pohorski ulici v Radvanju (parc. št. 402/19, k.o.677 – Zg. Radvanje), ki je sedaj v etažni
lastnini lastnikov stanovanj v večstanovanjskih objektih ob trgu.

SKLEP 18/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje predlaga Mestni občini Maribor, Uradu za komunalo,
promet in prostor, da pristopi k zamenjavi neustreznih – potrošnih svetil javne
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razsvetljave s pametno led razsvetljavo, ter Mestno četrt Radvanje obvesti o tem, kdaj
bo pristopil k izvedbi tega sklepa.
Ob 17.55 se je seji pridružila podžupanja MOM, ga. Helena Kujundžić Lukaček. G. Kotnik jo je
lepo pozdravil in ji čestital ob imenovanju za podžupanjo. Ga. Kujundžić Lukaček se je
zahvalila in člane Sveta obvestila, da na seji ni več prisotna kot članica Sveta, saj ji po zakonu
v trenutku imenovanja za podžupanjo preneha mandat v Svetu MČ.
G. Rajić je člane Sveta obvestil, da se je že pogovoril z naslednjo kandidatko na listi, ki trenutno
nima prostega časa, zato bo nadomestni član naslednji na listi, g. Rudi Drevenšek, ki bo pa
funkcijo sprejel z veseljem.

Ad 8/
Poročila delovnih teles Sveta MČ Radvanje
G. Kotnik je povedal, da je z delom že pričela večina Odborov.
Predsednica Odbora za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo je ga. Ana Vindiš in
podpredsednica ga. Sonja Hrastnik. Našli so še člana, ki bi želel sodelovati v Odboru, to je g.
Aleksander Jus. Ga. Cafnik je predlagala tudi go. Polono Unuk.
Odbor za turizem, šport in rekreacijo še nima predsednika, podpredsednik je g. Peter Sitar. G.
Rajić je predlagal za predsednika Odbora g. Nina Kaca, ki je v prejšnjem mandatu namenil
veliko časa turizmu, saj je sklical več sestankov s ponudniki turističnih nastanitev z željo, da bi
bil del turistične takse vrnjen nazaj v kraj, od koder je taksa prišla. G. Kac je sprejel pobudo in
privolil v sodelovanje v Odboru.
Predsednik Odbora za organiziranje kulturnih in drugih prireditev je g. Rudi Drevenšek,
podpredsednica pa ga. Joca Lipuš. Odbor je že imel eno nesklepčno sejo, včeraj so bili
sklepčni. G. Drevenšek je k delu Odbora povabil tudi 3 krajanke, ki so podale pisno soglasje
za sodelovanje. 3 nove članice odbora so ga. Aleksandra Koželj Draš, ga. Iris Potočnik Massa
in ga. Marija Senekovič.
Predsednik Odbora za priznanja je g. Rajko Kotnik, podpredsednica ga. Vlasta Cafnik. Odbor
si je zastavil cilj, da se najde/določi datum praznika MČ Radvanje in da se bodo v okviru
praznika podeljevale pohvale in priznanja.
Varnostni sosvet se še ni sestal. G. Pukšič je pridobil novega člana, predstavnika
Prostovoljnega gasilskega društva Radvanje, g. Martina Gobca.
Odbor za informiranje se še ni sestal, saj so še iskali dodatne člane. G. Pukšič je pridobil
soglasje ge. Zore Štok.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 19/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi nova člana v Odboru za socialno skrbstvo in
zdravstveno varstvo: g. Aleksander Jus in ga. Polona Unuk.

SKLEP 20/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje imenuje za predsednika Odbora za turizem, šport in
rekreacijo g. Nina Kaca.
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SKLEP 21/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi nove člane v Oboru za organiziranje kulturnih in
drugih prireditev: ga. Aleksandra Koželj Draš, ga. Iris Potočnik Massa in ga. Marija
Senekovič.

SKLEP 22/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi novega člana v Varnostnem sosvetu: g. Martin
Gobec.

SKLEP 23/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi novo članico v Odboru za informiranje: ga. Zora Štok.

Ad 9/
Varstvo okolja in ohranjanje narave v MČ Radvanje
G. Kotnik je povedal, da sta Lovska družina Radvanje in Ribiško društvo Radvanje pripravila
dopis v zvezi z varstvom okolja in ohranjanja narave v MČ Radvanje. Dopis so člani Sveta
prejeli skupaj z vabilom. Predlagal je, da bi predstavnike Lovske družine in Ribiškega društva
povabili na naslednjo sejo in bi se takrat podrobneje dotaknili te tematike.
Največja problematika so onesnaženi potoki, zato bi bilo smiselno, da MČ Radvanje organizira
voden pohod ob vodotokih v Radvanju.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 24/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z vsebino dopisa Lovske družine Radvanje
in Ribiškega društva Radvanje in se strinja, da na naslednjo sejo povabimo
predstavnike Lovske družine in Ribiškega društva.

Ad 10/
Mnenje MČ Radvanje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskim objektom
Referentka je poročala, da je MČ dne 14. 2. 2019 prejela od Urada za gospodarske dejavnosti
dve vlogi za mnenje MČ k prijavljenemu obratovalnemu času:
- Bar Gojzer, Pohorska bš: od ponedeljka do nedelje do 24.00 ure
- Restavracija Woxmix Pohorje, Tančeva ulica 1: v petek in soboto do 23.00 ure.
G. Muraus je opozoril, da je Bar Gojzer med tistimi kioski, ki naj ne bi imeli urejene kanalizacije,
zato je potrebno preveriti podatek. G. Pukšič je povedal, da ima doma elaborat, ki potrjuje, da
en izmed treh kioskov nima urejene kanalizacije, ne ve pa se, kateri. G. Rajić je predlagal, da
Odbor za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja preveri, kateri izmed treh
kioskov nima urejenega priklopa na kanalizacijo.
G. Pukšič je povedal, da je 10-dnevni rok v vsakem primeru že pretekel. G. Rajić je predlagal,
da bi se mnenja MČ k prijavljenim obratovalnim časom oblikovala preko dopisnih sej.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
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SKLEP 25/2
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 10 PRISOTNIH):
G. Pukšič bo v imenu Odbora za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje
okolja preveril, kateri izmed treh kioskov pod Vzpenjačo nima urejenega priklopa na
kanalizacijo.
Ob 18.30 uri sta g. Rajić in ga. Kujundžić Lukaček zaradi nujnih obvez zapustila sejo.
Ad 11/
Pobude in predlogi krajanov
Referentka je navedla pobude krajanov, ki so v reševanju.
Krajan se je pritožil nad športnimi copati, ki visijo na kablovodu na Ulici Pohorskega odreda
pri OŠ Ludvika Pliberška. Zadeva bo urejena do konca tedna.
Na MČ je prišla tudi pritožba glede zanemarjenih smetnjakov na trgu ob Pohorski ulici ter
problematika deroče vode na trgu. Zadeva je bila posredovana pristojnim službam.
Ad 12/
Pobude in predlogi
G. Muraus je opozoril, da je okolica OŠ Gustava Šiliha zanemarjena. Na dvorišču je vejevje,
klopi so polomljene, kar bi bilo potrebno urediti. G. Kotnik se je zavezal, da bo glede te zadeve
govoril z ravnateljico in jo opozoril s problematiko.
Ga. Rošker je izpostavila, da se ji zdi pomembno, da bi se Odbori med seboj povezali in tudi
kaj skupaj organizirali. G. Kotnik je povedal, da bodo predsedniki Odborov sproti poročali na
sejah, tako da bodo vsi člani Sveta vedno na tekočem z dogajanji, Odbori pa se lahko kadarkoli
na lastno iniciativo med seboj povežejo.
Ad 13/
Razno
Referentka je povedala, da so bili včeraj s predsednikom in podpredsednikom Sveta MČ
Radvanje na srečanju z županom. Velik poudarek srečanja je bila predstavitev projekta
Izboljšajmo Maribor, ki je bil sicer že nekaj let aktualen, vendar si je novo vodstvo zadalo cilj,
da ga pospešeno aktivirajo. Cilj projekta je identificirati packe v mestu in jih s pomočjo spletne
oz. mobilne aplikacije posredovati na MOM. S pomočjo aplikacije lahko uporabnik pošlje tudi
sliko zadeve, ki ga moti, in s tem uslužbencem, ki bodo zadevo reševali, olajša delo, saj bodo
s pomočjo slike lažje identificirali problematično območje. Referentka je med člane Sveta
razdelila letake projekta in jih pozvala, da se tudi sami aktivno lotijo zadeve.
Dodatnih razprav ni bilo, zato se je predsednik Sveta MČ Radvanje prisotnim zahvalil in sejo
zaključil ob 18.50 uri.

Zapisala:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Rajko Kotnik
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Poročila delovnih teles Sveta MČ Radvanje (4. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Predsedniki posameznih Odborov

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje se seznani s poročili delovnih
teles Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŽITEV:
Večina odborov se je že sestala in pripravila programe dela za leto 2019. Predsedniki
posameznih Odborov bodo predstavili svoje cilje in načrte.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Vloga za uporabo prostorov v 2019 (5. 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/ne potrdi vloge Zavoda
Aloja za izvajanje socialno varstvenega programa
»Svetovanje in podpora pri demenci« kot program izvajanja
neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ Radvanje v sklopu
Programa dela za leto 2019. Z uporabnikom se sklene Dogovor
o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto 2019.

OBRAZLOŽITEV:
Na MČ Radvanje se je dne 8. 3. 2019 obrnil Zavod Aloja z željo po izvajanju 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. Z Zavodom Aloja se sklene
Dogovor o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto 2019, Program dela MČ Radvanje
za leto 2019 se dopolni s tem programom.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Program dela za leto 2019 (6. 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 dopolni obstoječi Program dela
za leto 2019 s socialno varstvenim programom »Svetovanje
in podpora pri demenci« ter s programi posameznih Odborov
Sveta MČ Radvanje (prireditve).

OBRAZLOŽITEV:
Na 1. redni seji se je Svet MČ Radvanje seznanil s Programom dela za leto 2019, za katerega
člani Sveta niso imeli dopolnitev. Ker so se v vmesnem času oblikovali posamezni Odbori
Sveta MČ Radvanje, ki so določili svoje programe, je potrebno ustrezno dopolniti Program dela
za leto 2019.
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PROGRAM DELA MČ RADVANJE ZA LETO 2019

termin izvedbe
januar december 2019
januar december 2019
januar december 2019
september 2019

namen
Plačilo materialnih stroškov
Računalniške in slikarske delavnice ter tečaj ročnih
del (nosilec MČ)
Reprezentanca (prednovoletno srečanje članov
sveta MČ in drugih aktivistov v komisijah in odborih
v MČ-pogostitev; nosilec MČ)
kulturni program in aktivnosti v okviru praznika MČ
(pogostitev nastopajočih, priznanja, pokali); nosilec
MČ+TD

predvideni
stroški
1.890,00 EUR
1.500,00 EUR
300,00 EUR

150,00 EUR

V letu 2019 bo Mestna četrt izvedla v okviru:
 prireditvenih dejavnosti
izvedba kulturnih in športnih prireditev ob prazniku dela-postavitev mlaja in kresovanje;
izvedba kulturnih in športnih prireditev v okviru praznika Mestne četrti v mesecu
septembru
 vzpodbujanja medsosedskega sodelovanja
srečanja in soočanja s krajani ob obravnavi posameznih vsebin, srečanje starostnikov in
aktivistov RK na območju naše Mestne četrti, prednovoletno srečanje članov Sveta MČ in
drugih aktivistov v komisijah in odborih v MČ
 sodelovanja z ostalimi družbenimi subjekti na območju MČ
vključevanje in sodelovanje javnih zavodov v kulturnem programu ob zgoraj navedenih
prireditvah v MČ (OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, vrtec Studenci - OE Radvanje,
Dom Antona Skale, Mladinski dom, Dom upokojencev Danice Vogrinec - enota Tabor)
 interesnih dejavnosti
slikarske delavnice, ročnodelski krožek, telovadba za starejše ter pilates vadba, pevski
zbor
Planiran program dela bo v celoti financiran z nakazili sredstev iz proračuna MOM.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Poročilo sestanka s podžupanom in podžupanjo (priključitev
Zvezne na Lackovo c.) (7. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Milan Pukšič, podpredsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje se seznani s poročilom sestanka
s podžupanom in podžupanjo na temo priključitve Zvezne
ulice na Lackovo cesto.

OBRAZLOŽITEV:
14. 3. 2019 sta se g. Kotnik in g. Pukšič udeležila sestanka s podžupanom g. Medvedom in
podžupanjo g. Kujundžić Lukaček na temo priključitve Zvezne ulice na Lackovo cesto.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Participativni proračun 2016 – realizacija projektov (8. točka)

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOGI
SKLEPOV:

1. Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z realizacijo
posameznih projektov Participativnega proračuna iz leta 2016.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Svet Mestne četrti Radvanje poziva člane Mestnega sveta iz
Mestne četrti Radvanje, Heleno Kujundžić Lukaček, Ljubo
Jančič in Branislava Rajića, da podprejo vključitev
participativnega proračuna z določenim zneskom v proračun
Mestne občine Maribor za leto 2019.
6. 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
proračunskih sredstev.

OBRAZLOŽITEV:
V Mariboru smo konec leta 2015 v MČ Radvanje izvedli (prvi v Sloveniji) pilotni projekt
participativnega proračuna (PP), ki je krajanom omogočal soodločanje o porabi občinskih
sredstev v naši Mestni četrti.
Mestna občina se je v proračunu za leto 2016 zavezala, da bo v okviru skupnega zneska
100.000 evrov izvedla investicije, ki jih bodo določili krajani sami.
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Krajani so lahko v mesecu dni (22. 9. 2015 – 22. 10. 2015) preko spletne strani
www.mariborpp.si ali po pošti podajali svoje predloge za investicije na območju MČ Radvanje.
V mesecu dni je bilo zbranih kar 78 predlogov. Ti so se nanašali na široko paleto izboljšav in
uresničitev že dlje časa obljubljenih investicij v kraju.
Vse predloge so pregledale strokovne službe Mestne uprave in ocenile strošek izvedbe. Tako
je bil za glasovanje izdelan seznam 22 projektov, ki so jih predlagali občani.
Glasovanje je potekalo 22. novembra 2015 in pritegnilo na volišče kar 652 volivcev.
Rezultati glasovanja so bili objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani. Delovna skupina je
rezultat glasovanja potrdila, prav tako tudi nabor 14 izglasovanih projektov v skupnem znesku
97.000 evrov.
Ko se je v mesecu aprilu 2016 sprejemal občinski proračun za tekoče leto, je bil v Odloku o
proračunu opredeljen Participativni proračun v višini 97.000 evrov in določena Služba za MČ
in KS kot koordinator in nadzornik izvedbe participativnega proračuna Radvanje 2016.
Kakšno je stanje izvedbe pilotnega projekta PP danes, več kot dve leti po sprejetju proračuna
2016?
1. Sanacija Radvanjskega trga: Vrednost projekta 4.000 EUR
Opis projekta: Ureditev fontane in njen zagon, sanacija ugreznjene talne obloge na območju
dela trga, ki je v lasti MOM, postavitev info table s karto turističnih destinacij ter prostorom za
informiranje krajanov, zaprtje trga za promet
Realizirana samo sanacija ugreznjene talne podloge, ni podatka o vrednosti izvedbe.
2. Namestitev košev za odpadke: Vrednost 1.800 EUR
Opis projekta: namestitev 5 košev za pasje iztrebke, namestitev 10 košev za navadne odpadke
na območju MČ; ni podatka o vrednosti izvedbe.
3. Ureditev otroškega igrišča ob Macunovi: vrednost projekta 15.000 evrov; projekt ni
realiziran.
4. Pohorski park doživetij v naravi: vrednost projekta 20.000 evrov. Projekt realiziran, ni
podatka o vrednosti realizacije.
5. Povečanje prometne varnosti na Pohorski ulici: vrednost 2.200 evrov
Opis projekta: omejitev prometa na Pohorski ulici na 40 km/h in v tej zvezi zamenjava prometne
signalizacije. Projekt realiziran, ni podatka o vrednosti realizacije.
6. Muzej na prostem pri vzpenjači: vrednost projekta 4.500 evrov.
Opis projekta: muzej na prostem bi predstavljal zgodovino smuke na Pohorju. Projekt ni
realiziran.
7. Izobraževanja otrok o vrtnarjenju na OŠ LP Program: vrednost 3000 evrov. Projekt
realiziran, ni podatka o vrednosti realizacije
8. Hortikulturna ureditev Radvanja: vrednost 7.500 evrov
Opis projekta: izdelava načrta krajinske ureditve kraja v sodelovanju z MČ in drugimi
zainteresiranimi. Ni podatka o vrednosti realizacije.
9. Ureditev pločnika na ulici Ob Ribniku: vrednost projekta 20.000 evrov. Projekt ni
realiziran.
10. Ureditev prehoda za pešce na Streliški pri trgovini TUŠ: vrednost projekta 2000 evrov
Opis projekta: barvanje prehoda, dodatna označitev s prometno signalizacijo, dodatna
utripajoča luč. Projekt realiziran, ni podatka o vrednosti realizacije.
11. Skupnostna oskrba starejših občanov: vrednost projekta 5.000 evrov.
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Opis projekta: izvedba programa Q-ageing, ki bo analiziral potrebe starejših krajanov v
urbanem okolju in nudil pomoč pri aktivnejšem in socialno bolj vključujočem preživljanju jeseni
življenja. Projekt ni realiziran.
12. Ureditev parka na Macunovi ulici: vrednost projekta 6.000 evrov
Opis projekta: ureditev parka, popravilo urbane opreme, namestitev košev za odpadke in
pitnika. Projekt ni realiziran.
13. Ureditev pločnika od Tančeve 3 do Pohorske ulice: vrednost projekta 3.000 evrov.
Projekt ni realiziran.
14. Sosedska borza storitev in znanj: vrednost projekta 3.000 evrov. Projekt ni realiziran.

Od 14 izglasovanih projektov je bilo delno ali v celoti realiziranih samo pet projektov. Za ostale
ne vemo, v kakšni fazi so. Morda so celo izginili iz programa realizacije. Kljub našim večkratnim
zahtevam, da nam prejšnja mestna oblast pove, koliko evrov od s proračunom MOM 2016
sprejetih 97.000 evrov je bilo porabljenih, odgovorov nismo dobili.
Zato od novega vodstva občine pričakujemo, da končno izvemo, kam je poniknil denar,
namenjen za izvedbo pilotnega projekta PP in v kakšni fazi so nerealizirani projekti.
Tudi ob pregledu osnutka proračuna za leto 2019 ugotavljam, da o participaciji občanov pri
odločanju o porabi proračunskega denarja ni zapisano nič. Zakaj v proračunu ni predvidenega
zneska za PP, o porabi katerega se lahko občani mesta v MČ in KS neposredno odločajo, ne
razumem. Nerazumljivo mi je še zlasti zato, ker se za takšno pot odločajo številne občine pri
nas, da o drugih državah ne govorimo.

