MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT POBREŽJE
Datum: 25.11.2014

ZAPISNIK

2. seje Sveta Mestne četrti Pobrežje, ki je bila v ponedeljek, 24. novembra 2014 ob 18. uri, v prostorih Mestne
četrti Pobrežje, Kosovelova ulica 11, Maribor.
PRISOTNI:
Grozde Atanasovski, Jože Bauman, Aleksander Trnjar, Vlasta Crnojević, Bojan Kocbek, Ljubomir Knez, Petra
Krajnc, Ivan Kramperšek, Nataša Miteva, Jožef Raduha, Karina Šenveter, Brigita Tenko, Marijan Volavšek,
Zvonko Zinrajh, Boštjan Žnidarič.
Ostali prisotni na seji so bili:
Lidija Ploj – referent – tajnik
Odsotni:
Lučka Šantl Mihaljčič – op., Tanja Kocjan.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje in 1. izredne seje Sveta MČ
Poročilo o izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) seje in 1. izredne seje Sveta MČ
Določitev delovnih teles sveta MČ
Priprava proračuna MOM za leti 2015 in 2016 - osnutki dokumentov:
 Finančni načrt MČ po proračunskih postavkah
 Program dela MČ
 Program vlaganj v objekte in opremo v upravljanju MČ
 Pregled premoženja v lasti in upravljanju MČ
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Predsednik sveta g. Marijan Volavšek je pozdravil prisotne ter ugotovi, da je od izvoljenih 17 članic in članov
sveta je na seji prisotnih 15 članic in članov, kar zagotavlja sklepčnost, 1 članica je svojo odsotnost opravičila.
Uvodoma je predsednik posebej pozdravil g. Jožefa Raduho, ki zaradi težav z dvižno invalidsko ploščadjo ni
mogel prisostvovati 1. seji sveta, ob njegovi prisotnosti mu izročil potrdilo o izvoliti v Svet Mestne četrti
Pobrežje.
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Razprave ob tem ni bilo. Predsednik je predlagal predlog
sklepa
1. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje sprejema z vabilom posredovan dnevni red 2. seje Sveta Mestne četrti
Pobrežje.

Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
3.
Obravnava in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje in 1. izredne seje Sveta MČ
Zapisnika sta bila posredovana z vabilom. Že pred sejo je g. Zvonko Zinrajh opozoril na napako pri 2. sklepu
izredne seje. Napaka je bila odpravljena. G. Ljubomir Knez pa je pred sejo posredoval naslednjo pripombo k
zapisniku: »Kdaj bomo prejeli gradivo iz proračuna? Obravnava ni mogoča, če ga prejmemo pred sejo. Zapis 4.
sklepa o nakupu računalnika na 1. izredni seji po moje ni točen. Dva člana sva se vzdržala in ne eden proti.
Predlog je tudi bil, da se naredi vse (5. sklep), da bodo sredstva za nakup povrnjena iz sklada MOM za
računalniško opremo in ne le »pisni odgovor«, ki je vnaprej znan.
Predsednik je predlagal razpravo o zapisniku 1. (konstitutivne) seje. V razpravi ob tem so sodelovali: g. Ivan
Kramperšek, g. Zvonko Zinrajh, g. Ljubomir Knez in g. Marijan Volavšek.
V razpravi so prisotni menili, da ni bila v zapisniku zabeležena vsebinska razprava 1. seje. Po zaključeni razpravi
je predsednik predlagal v sprejem:
2. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje potrjuje zapisnik 1. (konstitutivne) seje z dne 10. novembra 2014.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET.
Ob pregledu zapisnika 1. izredne seje so v razpravi sodelovali: g. Marijan Volavšek, g. Ljubomir Knez, ga. Brigita
Tenko, g. mag. Zvonko Zinrajh, razprava se je nanašala na interventno nabavo računalnika za potrebe dela
tajništva MČ. Predlagali so, da sredstva za nabavo računalnika MOM povrne MČ. Predsednik je predlagal v
sprejem
3. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje potrjuje zapisnik 1. izredne seje z dne 10. novembra 2014 s pripombami iz
razprave: MČ Pobrežje na podlagi 3. točke 74. člena Statuta MOM od MOM terja povračilo sredstev za
nabavo računalnika ter da je bil 4. sklep sprejet z 12 glasovi za in 2 vzdržanima glasovoma.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET.
4.
Poročilo o izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) seje in 1. izredne seje Sveta MČ
Pisni poročili o izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) seje in 1. izredne seje Sveta MČ sta bili priloženi vabilu. V
razpravi ob tem je sodeloval: g. Ljubomir Knez, ki je predlagal, da MČ poda zahtevo za povračilo sredstev v za
nakup računalnika.
Po zaključeni razpravi je predsednik predlagal glasovanje za sprejem
4. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje potrjuje poročilo o izvršitvi sklepov 1. (konstitutivne) seje in 1. izredne seje
Sveta MČ.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

5.
Določitev delovnih teles sveta MČ
GSMČ-05
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo priloženo vabilu. V razpravi ob tej točki so sodelovali: g.
Marijan Volavšek, g. Ljubomir Knez, ki je predlagal dve komisiji in sicer Komisijo za komunalo, promet in okolje
ter Komisijo za promet. G. Zvonko Zinrajh je povedal, da je zainteresiran za delo v Komisiji za informiranje in
stike ter da predlaga da bi glasilo izdali večkrat letno z vsebino, zanimivo za krajane, pa tudi predstavitev
novoizvoljenega sveta. G. Aleksander Trnjar je izrazil željo po sodelovanju v Komisiji za organiziranje in
sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti.
2. seja Sveta MČ Pobrežje
stran 2
24.11.2014

Po zaključeni razpravi je predsednik predlaga sprejem sklepa.
5. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Komisijo za komunalne zadeve, urejanje prostora in varovanje okolja.
Za predsednika svet imenuje g. Ljubomira Kneza, ki bo do naslednje seje pripravil predlog za kadrovsko
izpopolnitev komisije.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
6. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Komisijo za promet in zveze, za predsednika svet imenuje g. Boštjana
Žnidariča, ki bo do naslednje seje pripravil predlog za kadrovsko izpopolnitev komisije.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
Predsednik sveta je prisotne seznanil, da je bila v preteklem mandatu aktivna Komisija za gospodarjenje s
premoženjem v lasti in upravljanju MČ. V razpravi so sodelovali g. Zvonko Zinrajh, g. Ivan Kramperšek, ga.
Brigita Tenko in
Po zaključeni razpravi je predsednik predlagal v sprejem
7. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Komisijo za gospodarjenje s premoženjem v lasti in upravljanju MČ. Za
predsednika komisije svet imenuje g. Ivana Kramperška.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
V razpravi ob imenovanju Komisije za informiranje in stike so sodelovali g. Zvonko Zinrajh, ga. Brigita Tenko, g.
in Marijan Volavšek, ki so menili, da je potrebno za informiranje poiskati tudi drugačne oblike, ne le tiskano
glasilo. Morda bi lahko poskrbeli za vzporedno informiranje preko info strani kabelskih operaterjev. G. Ljubomir
Knez je izpostavil vprašanje oz. podal pobudo, da bi redarstvo bilo organizirano tudi na ravni MČ.
Po zaključeni razpravi je predsednik predlagal v sprejem
8. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Komisijo za informiranje in stike. Za predsednico komisije svet
imenuje go. Karino Šenveter, ki bo do naslednje seje pripravila predlog za kadrovsko izpopolnitev komisije
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
V nadaljevanju je predsednik predlagal v sprejem
9. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Komisijo za kulturo, šport in prireditve. Za predsednika komisije svet
imenuje g. Aleksandra Trnjara, ki bo do naslednje seje pripravil predlog za kadrovsko izpolnitev komisije.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
10. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Komisijo za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo. Za predsednico
komisije svet imenuje go. Brigito Tenko, za članico go. Petro Krajnc, ki bosta do naslednje seje pripravili
predlog za kadrovsko izpolnitev komisije.
Na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
Prisotni so razpravljali o smiselnosti ustanovitve Komisije za podjetništvo in obrt. Dejavnosti, ki jih je MČ
predlagala s tega področja – primer ureditve lekarne v trgovini Lidl niso bile realizirane. V razpravi so sodelovali
g. Ljubomir Knez, g. Zvonko Zinrajh, g. Marijan Volavšek, ki so govorili o obratovalnem času gostinskih lokalov. V
primeru, da se bo pojavila potreba bo svet komisijo imenoval.
O ustanovitvi komisije za priznanja in odlikovanja sta razpravljala g. Zvonko Zinrajh in g. Marijan Volavšek, ter
predlagala, da svet komisijo imenuje, ko se bo pojavila potreba.
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O imenovanju Varnostnega kolegija sta spregovorila g. Zvonko Zinrajh in g. Marijan Volavšek. Po zaključeni
razpravi je predsednik predlagal v sprejem
11. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Varnostni kolegij.
Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
G. Ivan Kramperšek je predlagal, da bi seznam članov sveta s podatki (elektronska pošta, telefonske številke) ter
zadolžitvami v komisijah. Predsednik je predlagal v sprejem
12. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje soglaša s tem, da se podatki o članicah in članih pošljejo vsem članicam in
članom.
Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
6.
Priprava proračuna MOM za leti 2015 in 2016 - osnutki dokumentov:
 Finančni načrt MČ po proračunskih postavkah GSMČ - 06
 Program dela MČ GSMČ - 07
 Program vlaganj v objekte in opremo v upravljanju MČ GSMČ -08
 Pregled premoženja v lasti in upravljanju MČ – GSMČ - 09
Gradiva za obravnavo te točke dnevnega reda so bila priložena vabilu.
V razpravi so sodelovali g. Marijan Volavšek, g. Ljubomir Knez, g. Brigita Tanko, g. Zvonko Zinrajh, g. Ivan
Kramperšek in ga. Nataša Miteva. V razpravi so spregovorili o potrebnem vlaganju v objekte in opremo, o
potrebi, da se pripravi obširnejši pregled sklenjenih najemnih pogodb in pogodb za urni najem ter
namembnosti prostora v kletni dvorani objekta MČ. Predsednik je predlagal, da bi svet o predlogu finančnega
načrta, programa vlaganja v objekte in opremo ter morebitni prodaji premoženja ponovno razpravljal in odločal
na naslednji seji. Predsednik je v sprejem predlagal
13. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje bo obravnaval in potrjeval Finančni načrt MČ za leti 2015 in 2016 ter Program
vlaganj v objekte in opremo za leti 2015 in 2016 na naslednji seji, za obravnavo bo pripravljen tudi pregled
veljavnih najemnih pogodb.
Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
Svet MČ se je seznanil s podatki o objektih, ki jih ima MČ v lasti in upravljanju na podlagi ugotovitev
predsednika in obeh podpredsednikov sveta, ki so si ogledali te objekte. Pripravljena je bila krajša predstavitev
objektov. V razpravi ob tem so sodelovali g. Zvonko Zinrajh, g. Ivan Kramperšek, g. Marijan Volavšek, ga. Brigita
Tenko in Jožef Raduha. G. Ivan Kramperšek je predlagal, da si Komisija za gospodarjenje ogleda vse objekte, ki
jih ima MČ v lasti in upravljanju ter vse veljavne najemne pogodbe ter na podlagi ugotovitev svetu predlaga
program ravnanja s premoženjem.
Predsednik je predlagal razpravo o predlogu Programa dela MČ za leti 2015 in 2016. V razpravi ob tem so
sodelovali g. Marijan Volavšek, g. Ljubomir Knez, g. Zvonko Zinrajh, g. Ivan Kramperšek, g. Nataša Miteva in g.
Brigita Tenko. Predlagali so, da se v Program dela ovrednotijo tudi brezplačne dejavnosti za krajane (stroški
uporabe prostorov). Predsednik je v sprejem predlagal
14. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje je obravnaval Programa dela MČ za leti 2015 in 2016 in predlaga komisijam
sveta, da ju dopolnijo.
Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
V nadaljevanju razprave so prisotni spregovorili o namigovanjih na to, da bodo MČ in KS izgubile pravno
subjektiviteto in posledično tudi možnost upravljanja s premoženjem.
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Predsednik sveta ja prisotne seznanil, da je MČ prejela tri vloge za uporabo prostorov. V razpravi ob tem so
sodelovali g. Ivan Kramperšek, g. Ljubo Knez, g. Zvonko Zinrajh, g. Aleksander Trnjar in ga. Nataša Miteva. V
razpravi so predlagali omogočanje dejavnosti, g. Zinrajh pa predvsem trženje in oddajo prostorov organiziranim
skupinam – društvom. V nadaljevanju so prisotni spregovorili o tem, da se prostori neprofitnim dejavnostim
oddajo brezplačno, v kolikor so dejavnosti za naše krajane brezplačne.
Po zaključeni razpravi je predsednik predlagal v sprejem
15. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje pooblašča Komisijo za gospodarjenje s premoženjem, da pripravi predlog za
uporabo prostorov MČ.
Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
7.
Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo .
8.
Razno
Po sklicu seje in oblikovanju dnevnega reda smo prejeli obvestilo in navodila za izvedbo popisa osnovnih
sredstev in drobnega inventarja ter obveznosti in terjatev. Predsednik je predlagal, da bi imenovali komisijo za
popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter komisijo za popis obveznosti in terjatev. V sprejem je
predsednik predlagal
16. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje:
Komisijo za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja v sestavi:
Nataša Miteva
Ivan Kramperšek
Petra Krajnc.
Komisijo za popis obveznosti in terjatev v sestavi:
Vlasta Crnojevič
Karina Šenveter
Zvonko Zinrajh.
Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
G. Ljubo Knez je prisotne povprašal za njihovo pripravljenost delovanja v Komisiji za komunalne zadeve.
Predsednik je ob tem predlagal, da bi v komisijah bila vsaj dva člana sveta. G. Ivan Kramperšek je predlagal
imenovanje članov komisije za gospodarjenje. Predsednik je predlagal v sprejem
17. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje imenuje Komisijo za gospodarjenje s premoženjem v sestavi:
Ivan Kramperšek, predsednik
Boštjan Žnidarič
Nataša Miteva
Karina Šenveter
Jože Bauman
Komisija je zadolžena, da nemudoma pregleda prejete vloge za uporabo prostorov.
Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
Predsednik se je prisotnim zahvali za udeležbo in sejo ob 20.40 zaključil.
Zapisala:
Lidija Ploj

Predsednik sveta MČ Pobrežje
Marijan Volavšek

2. seja Sveta MČ Pobrežje
stran 5
24.11.2014

