Mestna četrt Radvanje
Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta:
mc.radvanje@maribor.si
Številka:0130-260/2021-10
Datum: 21.12.2021

*0130-260/2021-10*
ZAPISNIK
11. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v sredo, 15. decembra 2021 ob 17. 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. Jernej Muraus, g. Boštjan Jus, ga. Cvetka Rošker, ga. Ljuba Jančič, ga. Vlasta Cafnik,
g. Milan Pukšič-podpredsednik Sveta, ga. Natalija Ivnik Mlasko in ga. Ana Vindiš.
Odstotni člani Sveta: g. Branislav Rajić (opr.) in g. Rudi Drevenšek
Ostali prisotni na seji:
Aleška Ramšak – referent – tajnik.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnikov 10. redne seje in 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12.
dopisne seje
4. Pregled realizacije sklepov 10. redne seje ter 4. – 12. dopisne seje
5. Uporaba prostorov v MČ Radvanje
6. Poročilo o izvedbi investicijskih del in nabave elektronske opreme
7. Osnutek Strategije razvoja MČ Radvanje v naslednjem obdobju
8. Informacija o javni razpravi dne, 24.11.2021, o Izhodiščih za pripravo OPPN za območje
med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na Okope - del
območja Ra 6 Z.
9. Seznanitev z aktivnostjo v zvezi z načrtovanjem Doma za starejše občane v Radvanju in
predlogi morebitnih lokacij za DSO v Zg. Radvanju
10. Predlog Sveta MČ Radvanje za poverjenika in njegovega namestnika za potrebe
reševanja naravnih nesreč
11. Pobude in predlogi
12. Razno
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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
11 članov Sveta prisotnih 9 članov, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju
predlaganih sklepov.
Predsednik Sveta MČ Radvanje g. Rajko Kotnik predstavi novo tajnico Aleško Ramšak in pove,
da so se do zdaj vsake toliko časa zamenjevali tajniki, od 1. oktobra 2021 pa je tukaj nova,
stalna tajnica.

Ad 2/
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik je prisotnim prebral predlagani dnevni red, ki so ga člani Sveta
prejeli skupaj z vabilom.
SKLEP 1/11
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH, OD 9 PRISOTNIH))
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme predlagani dnevni red

Ad 3/
Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje in 4.–12. dopisne seje

SKLEP 2/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 10. redne seje in 4.-12. dopisne seje Sveta MČ.

Ad 4/
Pregled realizacije sklepov 10. redne seje in 4.-12. dopisne seje
Sklep 3/10 Streliška cesta in prehod za pešce
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G. Boštjan Jus je povedal, kako je s prometom na Streliški cesti pri Tušu in s tamkajšnjim
prehodom za pešce. G. Milan Pukšič je pojasnil, kako je z omejitvami na cestah. Polemika na
Streliški; baje je v eno smer omejitev hitrosti 40km/h, v drugo smer pa 50km/h. Ga. Ljuba
Jančič, članica Mestnega sveta, je po prometni nesreči, v kateri je bil udeležen otrok, župana
opozorila, da je treba tukaj nekaj narediti. Župan je obljubil, da bo pridobil podatke in da bodo
to rešili. Ga. Vlasta Cafnik je povedala, da je interes prehoda za pešce, da nesreč sploh ni. G.
Milan Pukšič pravi, da na Hrvaškem že delajo 3D prehode za pešce. Kar se tiče nadniš – s tem
imajo težave avtobusi, ki zelo trpijo pri dvignjenem prehodu za pešce.
SKLEP 3/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje sklene, da se omeji hitrost z obeh strani Streliške ceste in da se
zadeva s prehodom za pešce reši.
Sklep 4/10 Svet MČ Radvanje se obrača na člana g. Rajiča, da kot poslanec DZ pridobi
informacije, kdaj se bo južna obvoznica dejansko zgodila
Od g. Branislava Rajića še ni bilo nobene informacije v zvezi z južno obvoznico.
Sklep 5/10 Stanovanjska gradnja S 25 ob Zvezni ulici
G. Milan Pukšič je izpostavil problematiko zapore Lackove ceste zaradi sanacije Radvanjskega
trga – tovornjaki so izkoristili obvoz. MČ Radvanje je dosegla, da je zdaj tam postavljen
prometni znak prepoved prometa nad 7,5 ton.

Sklep 6/10 Zvezna ulica
G. Milan Pukšič pove glede reševanja podaljška Zvezne ulice: Dobili smo se z investitorjem GH
Global. MOM ima težave z investitorjem GH Globala, ker se ne odziva. MOM bo ukrepala, da
bo poskušala pritisnit na investitorja, da se bo držal dogovora v zvezi z Zvezno ulico.
Sklep 7/10 Mulj, ki se kopiči v ribniku
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da so se povezali s podjetjem Drava, ki vodi vodotoke.
Ti so rekli, da to ni v njihovi pristojnosti, ampak je v lasti MOM.
Sklep 8/10 Fontana
V občinskem proračunu so planirana sredstva za Fontano, je že sklenjena pogodba, mora se
najprej naredit razbremenilnik, potem pa Fontana. Na Fontani bo mozaik.
Sklep 10/10 Nova članica Odbora za komunalo, promet in okolje
Svet MČ je na predlog g. Milana Pukšiča, predsednika Odbora, potrdil novo članico go.
Marijano Kores, upokojeno gradbeno inšpektorico.
Sklep 11/10 Ovadba proti neznanemu storilcu v zvezi z namernim uničevanjem
Radvanjskega dvorca
Ovadba je bila podana. Inšpekcija je pritisnila- lastnik je opravil sanacijo strehe. Sedaj ni več
komunikacije z njegove strani. Zdaj mora ukrepat MOM.

Sklep 14/10 Koča na Trikotni jasi
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Ugotovili smo, da je koča aktivna. To se je videlo tudi od Dnevu Maribora, ko je bila vključena
v program-tam se je dobila pijača, pred njo je bil koncert in podobno.

Ad 5/
Uporaba prostorov v MČ Radvanje
Referentka Aleška Ramšak je povedala, da je vlogo za uporabo prostorov do 5. 12. 2021 oddalo
9 društev oz. izvajalcev neprofitnih dejavnosti, ki so bili tukaj že leta 2021 (v letu 2021 jih je
bilo 10). Vsi uporabniki bodo uporabljali prostore MČ Radvanje brezplačno za namene svojega
društva oz. dejavnosti.
SKLEP 4/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi predviden program izvajanja neprofitnih dejavnosti v
prostorih MČ Radvanje v sklopu Programa dela za leto 2022. Z vsemi uporabniki se sklene
Pogodba o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto 2022

Ad 6/
Poročilo o izvedbi investicijskih del in nabava elektronske opreme
Referentka Aleška Ramšak pove, da smo v mesecu novembru 2021 v MČ Radvanje opravili
nekatera investicijska dela in nabavili določeno elektronsko opremo. Prostore smo prebelili, v
vhodnem prostoru pa smo tudi zazidali strop in menjali stropne plošče. Pri vhodu smo
namestili videoalarm. Zaradi montaže videoalarma smo morali prilagoditi tudi vhodna vrata.
Za vsa dela smo izbrali med najugodnejšimi tremi ponudniki. Za beljenje in strop smo porabili
1.499,06 eur, za montažo videofona 825,90 eur in za prilagoditev vhodnih vrat 349,99 eur.
Nabavili smo tudi določeno elektronsko opremo, in sicer projektor in projekcijsko platno v
skupni vrednosti 893,01 eur. Nabavili pa smo tudi dostopno točko, da bomo imeli pokritost z
internetom po celotnem prostoru za 169,97 eur. Za vse smo izbrali med najugodnejšimi tremi
ponudniki. Naročili pa smo preko javnega naročila pri MOM tudi prenosni računalnik.
SKLEP 5/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme poročilo o izvedbi investicijskih del in nabavi
elektronske opreme.

Ad/7
Osnutek Strategije razvoja MČ Radvanje v naslednjem obdobju
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da je iz MOM prišla zahteva, da MČ in KS pripravijo
Strategijo razvoja.
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Razvojni cilji:
Radvanjski trg naj postane center življenja v MČ Radvanje. Zdaj tam nastaja razbremenilnik
meteornih vod. S tem bodo rešili probleme poplavljanja. G. Milan Pukšič pove, da je bil
počiščen tudi Rožnodolski potok – tu je bilo poplavno območje med nalivi. Predsednik Sveta
g. Rajko Kotnik pove, da je na Radvanjskem trgu problem z lastništvom. MČ bo prosila MOM,
da se vključi in govori s stanovalci.
Apicenter – čebelarji načrtujejo izgradnjo tega centra, ki bi prineslo v naše področje ljudi,
izobraževanje in podobno. Obstaja problem glede lastnine zemljišča (lastnik zemljišča je MIK
Celje) – se morajo dogovoriti.
Kulturno zgodovinski objekti: Radvanjski dvorec, Rosmanitova grobnica, izvir Mrzlega potoka,
Betnavski grad, Kapelica na Streliški cesti.
Park Pekrski potok: na tem projektu delata delovni skupini iz MČ Nova vas in MČ Radvanje –
projekt je že daleč in je tudi v proračunu MOM. Gre za revitalizacijo območja ob Pekrskem
potoku – naj bi dobil naravno obliko (zdaj zgleda kot neki kanal), ozelenil naj bi se prostor ob
potoku – je že vključeno v načrt.
Prometnice:
Zvezna ulica z Lackovo cesto – ko bo ta povezava narejena, lahko začnemo z aktivnostjo o
spremembah prometnega režima po ulicah zahodno od Pohorske. Cilj je enosmerni promet in
zagotovitev večje prometne varnosti.
Begova ulica-preplastitev se je prestavila zaradi vremena.
Dela na Streliški cesti bodo v letu 2022.
Podaljšek Ulice proletarskih brigad bi moral biti končan že letos. Rondo so pa letos naredili.
Borova vas-MOM je zagotovila ureditev prometnice skozi naselje.
G. Jernej Muraus pove, da so na Borštnikovi ulici ležeči policaji samo na eni strani ceste. Potem
vozniki avtomobilov peljejo po drugi strani, da se izognejo. Morali bi biti ležeči policaji čez celo
cesto. G. Jernej Muraus še pravi, da nasproti šole po Ulici Pohorskega odreda imajo ljudje
grmovje, ki je poveznjeno kar na pločnik. Tudi na Streliški cesti pri avtobusni postaji je takšno
grmovje. Je prosil, če lahko MČ Radvanje ukrepa. Zadolžili smo ga, da bo to grmovje
fotografiral in nam poslal fotografije na MČ Radvanje. Ga. Vlasta Cafnik pove, da je enako
grmovje pri parkirišču pri Mercatorju. Zahvalila se je pa tudi v imenu njene ulice, da so ta
prehod asfaltirali (pove, da so imeli pravo praznovanje).
Otroško igrišče pri Macunovi ulici in muzej na prostem pri vzpenjači:
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da je Franci Čop pognal smučarijo in razvoj Pohorja.
Povedali so županu in podžupanom in dali pobudo, da bi se naredilo obeležje.
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Dom krajanov (medgeneracijski center): V OPPN imamo zagotovilo MOM, da nam da dve
parceli in jih zavaruje pred morebitnimi posegi (pod Habakukom je asfaltirano parkirišče-proti
severu sta ti dve parceli).
Dopolnitev Strategije:
G. Milan Pukšič pove, da imamo pri Rosmanitovi grobnici problem z g. Tomšetom. MOM (g.
Škrabar) naj pritisne na g. Tomšeta.
Ga. Ana Vindiš pa predlaga, da bi pri zajetju pri Draš centru očistili mulj (lani je bilo očiščeno)
in da bi se tam postavila klopca. G. Milan Pukšič pove, da bi moral to ograditi Branik, pa ni. Go.
Natalijo Ivnik Mlasko pa zanima, ali je drugi ribnik pri vzpenjači zaščiteno območje.
Podpredsednik Sveta g. Milan Pukšič pojasni, da je bilo nekdaj to grobišče in da država tukaj
ne dovoli karkoli delat, ker je zaščiteno območje.
G. Milan Pukšič navrže problem Podpohorske ceste, ki je predvidena kot dvopasovnica in je
navezava na južno obvoznico. To po njegovem ni v redu. Postavi vprašanje, ali je potrebna
dvopasovna cesta.
SKLEP 6/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH):
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme osnutek Strategije razvoja MČ Radvanje v naslednjem
obdobju

Ad/8
Informacija o javni razpravi o Izhodiščih za pripravo OPPN-del območja Ra 6 Z
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da smo imeli v prostorih MČ Radvanje dne, 24. 11.
2021, javno razpravo o Izhodiščih za pripravo OPPN za območje med vznožjem Pohorja,
kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na Okope – del območja Ra 6 Z. Bilo nas je veliko
na tako majhnem prostoru. V začetku februarja 2022 bo javna razprava. Pove še, da je gospa
iz Draš centra ponudila, da lahko imamo javno razpravo o Izhodiščih za pripravo OPPN pri njih
v njihovih prostorih.

Ad/9
Seznanitev z aktivnostjo v zvezi z načrtovanjem Doma za starejše občane v Radvanju
G. Marko Slavič, g. Milan Pukšič in g. Rajko Kotnik si skupaj prizadevajo, da postane ta zamisel
realnost. Dne, 14. 12. 2021, so imeli sestanek z županom g. Sašo Arsenovičem, g. Gregorjem
Reichenbergom, dr. Samom Petrom Medvedom, go. Majo Reichenberg Heričko, go. Alenko
Iskra in g. Kanclerjem. Pred časom je MOM ponudila MČ Radvanje dve alternativi (dve
zemljišči). MČ Radvanje ponovno zahteva, da se ta zadeva umakne iz dnevnega reda seje
Mestnega sveta dne, 16. 12. 2021. Ga. Ljuba Jančič, članica Mestnega sveta, bo na Mestnem
svetu to zahtevala. Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da zavajajo s podatki, s katerimi
bodo seznanili mestne svetnike. V gradivu za sejo Mestnega sveta piše, da je naklon zemljišča
31%, da ni komunalne opreme, da ta objekt ne sodi v okolje, kjer so individualne gradnje in
podobno. G. Milan Pukšič bo pripravil gradivo za go. Ljubo Jančič, zakaj naj se ta zadeva
umakne iz dnevnega reda – ker gre za zavajanje. Go. Vlasto Cafnik zanima, kje sta ti dve parceli.
G. Milan Pukšič ji obrazloži. Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da smo dosegli na MOM
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soglasje, da se bo dom starostnikov gradil v Radvanju. G. Marko Slavič se zelo trudi, da se
zagotovi naša rešitev.

Ad/10
Poverjenik Civilne zaščite in njegov namestnik

Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik poziva člane Sveta MČ Radvanje, naj razmislijo, koga bi
predlagali.

Ad/11
Pobude in predlogi
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da bo izšlo glasilo Radvanje in mi in ga bodo poštarji
raznašali v četrtek, 23. 12. 2021, po gospodinjstvih v MČ Radvanje. Ga. Ljuba Jančič, članica
Mestnega sveta, je povedala, da zaradi podražitve cen položnic Energetike in ta je v lasti
MOM, se je župan odločil, da financira 30% položnice. Ga. Ljuba Jančič sprašuje, kako se
članom Sveta MČ Radvanje zdi predlog župana, da bi dal 15 eur vavčerje tudi za vse ostale. Do
tega bodo upravičeni občani z minimalnimi dohodki in morajo izpolnit vlogo ter jo oddati preko
RK, Karitasa ali CSD. Predstavila je problem, da če imamo stanovanje 50 m2 in v njem živijo 3
osebe, bo vsaka dobila 15 eur in bo skupaj 45 eur, če pa živi v enakem stanovanju 1 oseba, bo
pa dobila samo 15 eur. Predlaga, da bi morali biti vavčerji glede na gospodinjstvo in ne na
število članov v gospodinjstvu. Ga. Cvetka Rošker pravi, da če bo vloga objavljena na spletni
strani, si starejši ljudje tako ne bodo znali natisniti in bi o tem morali razmišljati. Referentka
Aleška Ramšak pove, da bodo Dnevi cepljenja od 19. 12. do 23. 12. 2021 in da ima MČ Radvanje
predviden termin v ZD Nova vas dne, 22. 12. 2021, med 10.00 in 11.00 uro. G. Milan Pukšič še
pove, da bo v ponedeljek, 20. 12. 2021, iz prostora MČ Radvanje oddaja Radia Maribor v živo
o projektih MČ Radvanje.

Ad/12
Razno
Ker pod točko razno ni bilo razprave, predsednik Sveta MČ zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

Zapisala:
Aleška Ramšak
referentka

Rajko Kotnik
predsednik Sveta MČ Radvanje

