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*0130-260/2021-10* 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

12. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v sredo, 9. marca 2022 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.) 
 
Ostali prisotni na seji: 
Aleška Ramšak – referent – tajnik. 
 
 
 
D N E V N I    R E D :  
 

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne seje 
4. Pregled realizacije sklepov 11. redne seje 
5. Odstop člana Sveta MČ Radvanje g. Drevenšek Rudija 
6. Obravnava in potrditev poročila Inventurne komisije in poslovnega poročila za 2021 
7. Projekt razbremenilnika na Radvanjskem trgu in zadrževalnikov na Pohorski ulici 
8. Projekt Fontana na Radvanjskem trgu 
9. API center v Radvanju 
10. Dom za starejše občane 
11. Predlog nove prometne ureditve Borštnikove ulica 
12. Nove soseske v Zg. Radvanju in potrebna infrastruktura, zlasti otroško varstvo 
13. Predlog Sveta MČ Radvanje za poverjenika in njegovega namestnika za potrebe reševanja 

naravnih nesreč 
14. Pripombe občanov (razsvetljava-Pot k mlinu, parkiranje-Maroltova ulica, Kurirska pot-

izgradnja vodovoda, kanalizacije…) 
15. Pobude in predlogi 
16. Razno 



 

 

2 

 
 

 
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 
10 članov Sveta prisotnih 9 članov, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju 
predlaganih sklepov.  
 
 

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. Prav tako predlaga dopolnitev dnevnega reda, in sicer: 
 
13. Rossmanitova grobnica 
16. Obisk župana 
17. Humanitarna akcija za Ukrajino 
18. čistilna akcija 
 
 
DOPOLNJENI DNEVNI RED je naslednji: 
 

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne seje 
4. Pregled realizacije sklepov 11. redne seje 
5. Odstop člana Sveta MČ Radvanje g. Drevenšek Rudija 
6. Obravnava in potrditev poročila Inventurne komisije in poslovnega poročila za 2021 
7. Projekt razbremenilnika na Radvanjskem trgu in zadrževalnikov na Pohorski ulici 
8. Projekt Fontana na Radvanjskem trgu 
9. API center v Radvanju 
10. Dom za starejše občane 
11. Predlog nove prometne ureditve Borštnikove ulica 
12. Nove soseske v Zg. Radvanju in potrebna infrastruktura, zlasti otroško varstvo 
13. Rossmanitova grobnica 
14. Predlog Sveta MČ Radvanje za poverjenika in njegovega namestnika za potrebe reševanja 

naravnih nesreč 
15. Pripombe občanov (razsvetljava-Pot k mlinu, parkiranje-Maroltova ulica, Kurirska pot-

izgradnja vodovoda, kanalizacije…) 
16. Obisk župana 
17. Humanitarna akcija za Ukrajino 
18. Čistilna akcija 
19. Pobude in predlogi 
20. Razno 
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SKLEP 1/12 
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme predlagani dnevni red in dopolnitev dnevnega reda. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN od 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 
 
 

Ad 3/ 
 

Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne seje 
 
 
SKLEP 2/12 
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 11. redne seje Sveta MČ. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 
 
   
 
 
 
 

Ad 4/ 
Pregled realizacije sklepov 11. redne seje 

 
 
Sklep 7/11 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. 
 
Svet MČ Radvanje ugotovi, da sklep 7/11 ni bil realiziran. Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik 
pravi, da moramo ugotoviti, kdo v občinski upravi je pristojen za to področje. G. Milan Pukšič 
pove, da je to področje zaščiteno področje zaradi okostij. Ga. Ljuba Jančič, članica Mestnega 
sveta, sprašuje, ali nima te prostore v upravljanju Certus (Marprom). G. Rajko Kotnik pove, da 
je MOM lastnik, ne vemo, kdo je pristojen. Ga. Ljuba Jančič, članica Mestnega sveta, se obveže, 
da bo glede te stvari dala pobudo županu. 
 
SKLEP 3/12 
Svet MČ Radvanje bo pripravil pobudo in bo ga. Ljuba Jančič predlagala na seji Mestnega 
sveta. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
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Ad 5/ 
Odstop člana Sveta MČ Radvanje g. Drevenšek Rudija 

 
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da so vsi člani Sveta dobili pisno odstopno izjavo g. 
Rudija Drevenška. Bil je iz stranke SMC. 
 
SKLEP 4/12 
Svet Mestne četrti Radvanje soglaša in sprejme odstopno izjavo člana Sveta g. Rudija 
Drevenška 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 
 
 

Ad 6/ 
Obravnava in potrditev poročila Inventurne komisije in poslovnega poročila za 2021 

 
Predsednica Inventurne komisije ga. Natalija Ivnik Mlasko pove, da je bila inventura opravljena 

17. 2. 2022 na sedežu MČ Radvanje. 

 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Svet MČ Radvanje je na svoji 6. dopisni seji , dne 16.12.2020 imenoval inventurno komisijo. 
Inventurna komisija za leto 2021  je sestavljena iz predsednice in dveh članov:  
 

- Predsednica – Natalija Ivnik Mlasko 
- Član – Jernej Muraus 
- Članica -  Ana Vindiš 

 
Komisija je svoje delo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravila 17. 02. 2022 
ter pripravila naslednje: 
 

1. Poročilo o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega 
inventarja s stanjem na dan 31.12.2021 
 

Popis osnovnih sredstev obsega en list. 
Popis drobnega inventarja zajema en list in se zaključuje s številko 3 
 
Popis je bil opravljen na naslednjih lokacijah:  
- Maribor, Lackova cesta 43. 
 
Popisna komisija predlaga svetu (predlogi, odpisi):  
 
- Komisija predlaga, da prostori se v letu 2022 odpišejo zastave. 
 
 

2. Poročilo o popisu splošnega sklada s stanjem na dan 31.12.2021 zajema naslednje 
postavke: 
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1. stanje sredstev na  TRR                                                   2.054,74 

2. zaporedna številka izpiska UJP                                        95 

3. sredstva znamk (konti skupine 19)                                   0                                                               

4. naročilnica zaključena z zap. številko                              21-00029 

5. izdani račun zaključen z zap. številko                              21-00001 

 

6.   pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)                0   

 

7.   neplačani odhodki (konti skupine 18)                                3.098,67 

  

8.   neplačani prihodki (konti skupine 28)                                2.046,91 

 

 
 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO  2021 
 

UVOD 

Realizacija finančnega poslovanja v obdobju od januar -  december  2021 je potekala v okviru 
finančnega načrta in po posredovanih izhodiščih ter navodilih pristojne službe Mestne občine 
Maribor. 
V  letu 2021 smo  koristili  finančna sredstva   v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta 
MČ ter programom dela opredeljenega v Finančnem načrtu  za leto  2021.  
Zastavljen   program dela je bil   realiziran   s prihodki iz naslova namenskih sredstev za 
programe dela iz proračuna lokalne skupnosti. 

PRIHODKI 

Skupni prihodki v letu 2021 so znašali   8.497,51 EUR od tega: 
1. prejeta sredstva iz proračuna Mestne občina Maribor: 

 nakazilo za materialne stroške v letu 2021 je znašalo  2.895,44 EUR,  

 nakazilo za programe dela v letu 2021 je znašalo 1.777,17   EUR, 

 nakazilo za vlaganja v objekte in opremo 3.814,90 EUR. 
 
2. Drugi prihodki od premoženja 10,00 EUR, 
 
 

ODHODKI 

Skupni odhodki v letu 2021 so znašali  8.360,83 od tega: 
1. materialni stroški  2.819,48 EUR,  
2. program dela 1.726,45 EUR,  
3. tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vlaganja v objekte in opremo 3.814,90 EUR. 
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VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMIH IN NALOG MČ 
RADVANJE  V LETU 2021 

 
a) Poročilo o realizaciji planiranih ciljev in planiranih rezultatov MČ 
 
Cilji in rezultati planiranih nalog, ki so v finančni domeni mestne četrti so bili  v  doseženi in 
realizirani. 
S svojim udejstvovanjem in v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor so bile 
realizirane nekatere naloge na področju izgradnje komunalne infrastrukture, izvedeni so bili 
nekateri ukrepi v zvezi z zagotavljanjem višje stopnje varnosti udeležencev v prometu ter 
sodelovanju ob načrtovanju prostorskih aktov. 
Mestna četrt je sodelovala z društvi delujočimi na območju MČ Radvanje ter jim zagotavljala 
prostore za izvajanje različnih dejavnosti. 
 
b) Poročilo o programih in nalogah 

 Za zagotavljanje pogojev delovanja društev in občanov so bili zagotovljeni pogoji 
za koriščenje prostorov v objektu MČ  (slikarske delavnice Pro arte, tečaj nemškega 
jezika, rokodelski krožek Srnice) 

  
 
c) Poročilo o vlaganjih v objekte in opremo 
V letu 2021 je bilo izvedeno oplesk prostorov, popravilo stropa v predprostoru, nakup 
projektorja in projekcijskega platna, nakup dostopne točke za pokritost z internetom, nakup in 
montaža videofona, popravilo vrat in montaža ključavnice na vhodnih vratih.     
 
ZAKLJUČEK 

 
Sprejeti programi in naloge za leto 2021 so bili v dobršni meri realizirani (nadaljevati bo 
potrebno z vlaganji v objekte in opremo ter zagotavljanjem pogojev za brezplačne aktivnosti 
krajanov). 
 
Sredstva, s katerimi je v letu 2021 razpolagala mestna četrt so bila pridobljena in porabljena v 
skladu z zastavljenim planom. 
 
Referentka Aleška Ramšak pove, da so bila sredstva, namenjena za vlaganja v objekte in 
opremo, porabljena za oplesk in nabavo domofona, projektorja s platnom in dostopne točke 
za pokritost z Wi-fi.  
G. Milan Pukšič doda, da bi morali staro omaro v skladišču odpeljat in nadomestit z novo, 
vitrino v predprostoru pa zamenjati z prijaznejšo. Pove še, da se je omara za arhiv odlepla, 
80% je založeno z arhivsko dokumentacijo (referentka Aleška Ramšak mora preverit, ali lahko 
MOM to kam odpelje-stare blagajniške prejemke in podobno). Potrebovali bi združitev dveh 
omar za prostorske plane. Razmišljamo o preobleki omar. Ga. Natalija Ivnik Mlasko predlaga, 
da se stare zadeve uničijo oz. se arhivirajo digitalno. Nekatere stvari naj se shrani v ognjevarno 
omaro. Referentka Aleška Ramšak naj se pozanima na MOM, kdo je pristojen, kaj se lahko 
arhivira na MOM in kaj je za proč, da se pridobi prostor. 
 
 

 

SKLEP 5/12 
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme poročilo Inventurne komisije in poslovno poročilo za 
leto 2021 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
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Ad 7/ 
Projekt razbremenilnika na Radvanjskem trgu in zadrževalnikov na Pohorski ulici 

 
 
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da je na Pohorski ulici in na Radvanjskem trgu vse v 
delu. S koncem marca 2022 naj bi bil projekt končan (urejeno, asfaltirano). G. Milan Pukšič 
pove, da so umaknili info točko in upa, da jo bodo postavili nazaj. Ga. Ana Vindiš ugotavlja, da 
je podoba trga spremenjena. Lepo bo urejeno, ampak trg ne bo več imel enake vloge. Kdo bo 
urejal? MOM bo morala pristopiti, ker stanovalci niso za dogovor. Kje bo imela tržnica prostor? 
G. Rajko Kotnik pove, da bo tržnica vrnjena nazaj na staro mesto. Ga. Ana Vindiš opozori, da 
so ljudje zaskrbljeni glede tržnice. Lahko pokličejo go. Matijevič (vodi tržnice v Mariboru). Trg 
je bil lepilo za krajane. Prodajalci so pomagali z informacijami. Ga. Ana Vindiš tudi prosi, da se 
nekdo iz MOM vključi, ker ne bo več trg tako urejen (klopi, zelenice). Ga. Ljuba Jančič, članica 
Mestnega sveta, pove, da župan dela v tej smeri, da v kolikor ne bo soglasja s stanovalci, da se 
bo zgornji plato razlastninil. G. Rajko Kotnik pove, da smo seznanili g. Škrabarja, da začne 
postopek za urejanje lastništva trga s stanovalci Pohorske 9. G. Škrabar se naj poveže z 
upravnikom in stanovalci. Predlog je bil, da MOM prevzame vzdrževanje zgornjega platoja. En 
stanovalec iz Pohorske 9 je vedno proti. G. Škrabar iz Urada za gospodarstvo - oni morajo rešiti 
to zadevo. Ga, Ljuba Jančič, članica Mestnega sveta, vpraša, zakaj ne bi tržnica ostala tukaj, 
kot je zdaj. G. Rajko Kotnik ji odgovori, da je ga. Matijevič rekla, da bodo tržnico postavili nazaj 
na plato. 
 
 
 
SKLEP 6/12 
Svet Mestne četrti se seznani z informacijami o projektu razbremenilnika na Radvanjskem 
trgu in zadrževalnikov na Pohorski ulici. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 
 

Ad 8/ 
Projekt Fontana na Radvanjskem trgu 

 
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da je bil včeraj, 8. 3. 2022, tam sestanek. Fontana naj 
bi zaživela najkasneje do 15. 4. 2022 (klopi, razsvetljava, mozaik). MOM je zagotovila sredstva 
za obnovo Fontane brez mozaika. MČ Radvanje se je odločila, da je Fontana brez mozaika 
revna na pogled. Z umetniki smo se dogovorili skupaj s Srednjo gradbeno šolo, da bodo 
obdelali mozaik.  To stane 6000-7000 EUR dodatno. Odločili smo se, da bomo šli v donatorstvo. 
Pravna služba je pripravila donatorsko pogodbo. Imamo okrog 30 potencialnih donatorjev. Če 
ne bo dovolj denarja iz naslova donacij, bomo: 

a) Iščemo pokritje razlike na MOM; 
b) Vzamemo iz sredstev, namenjenih za vlaganja v objekte in opremo. 

Ga. Ljuba Jančič, članica Mestnega sveta, predlaga, naj vsak krajan Radvanja prispeva 5 EUR. 
Referentka Aleška Ramšak naj preveri, ali lahko zbiramo prispevke npr. na pošti (npr. škatlica 
za prostovoljne prispevke). Ga. Vlasta Cafnik vpraša, kako je prišlo do tega, da smo izbrali to 
risbico. G. Rajko Kotnik ji pojasni. Ta slike od te deklice je bila izbrana na natečaju. G. Jernej 
Muraus pa predlaga, da se člani Sveta odpovejo sejnini in da dajo to za mozaik. Člani Sveta se 
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strinjajo s tem predlogom. Ga. Cvetka Rošker sprašuje, ali bo tudi pitnik na trgu. G. Rajko 
Kotnik pojasni, da bo, predvsem zaradi tržnice. Pove še, da ko bo zadeva zaključena, bo tukaj 
glasbeni nastop (6pack Čukur z ekipo bodo nastopili). G. Čukur je eden izmed oblikovalcev na 
Srednji gradbeni šoli in on sodeluje pri izvedbi mozaika. G. Boštjan Jus je navdušen. 
 
Sklep 7/12 
Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z informacijami o projektu Fontana na Radvanjskem 
trgu. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 
 

Ad 9/ 
API center v Radvanju 

 
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da Zveza čebelarskih društev Maribor išče lokacijo na 
področju pod Habakukom med Pohorsko in Potjo na okope za svoj center. Ta center naj bi bil 
mednarodnega značaja. Zdaj imajo brunarico za izvajanje seminarjev in te zadeve za 
apiterapijo. Niso dobili soglasja z lastnikom zemljišča MIK Celje. Zdaj imajo dve novi lokaciji, ki 
sta v lasti MOM. Ta predlog so dali na Mestno četrt Radvanje, mi pa smo posredovali na MOM. 
Naj se ta predlog vključi v OPPN. Že 14. 2. 2022 smo poslali dopis županu, pa ni bilo odgovora. 
Bil je že termin za sestanek z županom, pa je bil odpovedan v zadnjem hipu. G. Milan Pukšič 
pojasni, kakšen Center imajo v mislih čebelarji. Tudi ga. Ana Vindiš se vključi. G. Milan Pukšič 
zaključi, da si bomo prizadevali, da bo Api center tukaj v Radvanju. 
 
 
Sklep 8/12 
Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z informacijami o umestitvi API centra v Radvanje 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 9 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 
Ob 18. 10 uri je članica Sveta Natalija Ivnik Mlasko zapustila sejo zaradi drugih obveznosti. 

 
Ad 10/ 

Dom za starejše občane 
 

Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da smo z Domom Danice Vogrinec pripravili stališče k 
osnutku OPPN. Naš predlog za DSO v Zvezni ulici-ugotovili so, da je prevelik naklon. MOM je 
ponudila dve drugi lokaciji. G. Milan Pukšič pojasni, da smo najprej to odklonili, potem pa smo 
rekli tako: če nam MOM to da, se odpovemo Zvezni ulici. Tukaj bo pa DSO, prostori Mestne 
četrti, turistično društvo – lahko bi govorili o medgeneracijskem centru Radvanje. Čez cesto 
pa so čebelarji. Tukaj bi se krajani zbirali. Ga. Ljuba Jančič, članica Mestnega sveta,  pravi, da 
je v Radvanju problem za vrtec. Dala je pobudo, da če je že DSO in medgeneracijski center, bi 
lahko bil tukaj tudi vrtec. Pogovori so na MOM v teku. Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik vpraša 
go. Ljubo Jančič, ali Zvezna ulica torej ne pride v poštev. Ga. Ljuba Jančič mu odgovori, da ne. 
Zdaj bi naj bil vrtec tukaj, kjer bo DSO in medgeneracijski center. Člani Sveta podpirajo to 
lokacijo. 
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Sklep 9/12 
Sveta Mestne četrti Radvanje se seznani z informacijami o Domu starejših občanov v 
Radvanju 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 8 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 

 
Ad 11/ 

Predlog nove prometne ureditve Borštnikove ulice 
 
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da na vzhodu na Borštnikovi so na desni bloki, na levi 
strani pa cel kup ambulant. Stanovalci so dobili informacijo, da bodo še novi pediatri. Zahtevali 
so, da se najdejo rešitve glede parkiranja. Imeli smo sestanek 2. 2. 2022  (g. Kotnik in g. Pukšič), 
stanovalci Borštnikove (g. Pavlec in g. Muraus), predstavniki MOM-UKPP (g. Kocbek in g. Klinc). 
Predlagali smo, da se na Borštnikovi uvede enosmerni promet. G. Boštjan Jus je povedal, da 
tukaj nikoli ni bilo težav s parkiranjem. Pravi, da od Kardeljeve proti Radvanjski ni težav. Ga. 
Vlasta Cafnik pove, da vemo, kaj čaka njih v Ulici Dušana Mravljaka. Ta ulica je ozka in 
dvosmerni promet sploh ni možen. Že zdaj je bil problem; pločnikov ni, ulica pa je preozka. G. 
Jernej Muraus pa pove, da je res, da je ulica preozka. On hodi peš. Vsi avtomobili parkirajo na 
ulici. Če bi vsi stanovalci Ulice Dušana Mravljaka parkirali na svojih parcelah, ne bi bila preozka. 
Ga. Vlasta Cafnik in g. Jernej Muraus sta debatirala o tej problematiki in sta vsak na svoji strani. 
G. Milan Pukšič pojasnjuje, kako je v njegovi ulici. Ga. Vlasta Cafnik želi dobiti podpise od 
prebivalcev Borštnikove. G. Jernej Muraus pove, da je UKPP predlagal ali enosmerni promet 
ali plačljivo parkiranje. G. Rajko Kotnik pojasnjuje, kako je s parkiranjem v ozkih ulicah. Ga. 
Vlasta Cafnik se boji velikega prometa na Ulici Dušana Mravljaka. G. Milan Pukšič predlaga, da 
bi bila tudi Ulica Dušana Mravljaka enosmerna. G. Rajko Kotnik pa pove, da bi se vozila 
preusmerila na Streliško. Ga. Vlasta Cafnik se ne strinja. G. Milan Pukšič predlaga, naj 
predstavniki Borštnikove zberejo podpise in bodo sigurno preglasovali prebivalce v Ulici 
Dušana Mravljaka. V Borštnikovi so pošta, trgovina, pralnica, gostilna in je frekvenca vozil v 
dnevu različna. G. Boštjan Jus  pove, da če bo enosmerna, je treba razmišljat o hitrostnih 
preprekah. G. Milan Pukšič pove, da ima v ponedeljek 14. 3. 2022 Odbor za komunalo, promet, 
urejanje prostora in varovanje okolja sestanek in bodo o tem govorili. Nadalje se je 
razplamtela razprava o parkiranju in redarjih in kaznih za nepravilno parkiranje. Ga. Vlasta 
Cafnik pove, da ima zbrane podpise stanovalcev Ulice Dušana Mravljaka in vsi so proti 
enosmerni Borštnikovi. 
 
Sklep 10/12 
Svet Mestne četrti Radvanje se seznani s predlogom nove prometne ureditve Borštnikove 
ulice 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 8 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 
 

 
 

Ad 12/ 
Nove soseske v Zg. Radvanju in potrebna infrastruktura, zlasti otroško varstvo 
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Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da je ga. Ljuba Jančič dala pobudo na Mestnem svetu. 
Mestna četrt je naredila napako – pozabili smo na vrtec. V Zg. Radvanju bo v nekaj letih 
približno 400 novih stanovalcev. G. Rajko Kotnik predlaga, da ge. Ljubi Jančič predlagamo neko 
pobudo, da se začne v akte uvrščat otroški vrtec. G. Rajko Kotnik je vse preveril (vrtec 
Radvanje-Studenci-govoril s podravnateljico, na MOM govoril z Urad za vzgojo in 
izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost) – usmerili so ga na 
Urad za prostorsko načrtovanje. G. Milan Pukšič predlaga, da naj Svet zavzame sklep, da 
kapaciteta vrtca v Radvanju ne zadošča sedanjim potrebam. Vrtec se sicer gradi na Studencih.  
Ga. Ljuba Jančič pove, da bi lahko bilo DSO, medgeneracijski center, vrtec, čebelarji – na eni 
lokaciji. G. Rajko Kotnik pove, da ima ga. Ljuba Jančič vso podporo za pobudo za vrtec. 
 
Sklep 11/12 
Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z informacijah o novih soseskah v Zg. Radvanju in 
potrebno infrastrukturo, zlasti otroškim varstvom 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN, OD 8 PRISOTNIH) je bilo ugotovljeno, 
da je sklep sprejet. 
 

 
 

Ad 13/ 
Rossmanitova grobnica 

 
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik pove, da je bil obisk Rossmanitove grobnice z lastnikom, 
nadalje je bil sestanek na MOM v zvezi s tem. G. Rajko Kotnik pove, za koliko lastnik želi prodati 
občini. Urad za gospodarstvo je najel cenilca in v torek, 8. 3. 2022 so bili na lokaciji. Župan je 
zagret, da tukaj nastane novi kulturno-zgodovinski objekt. 

 
 
 

Ad 14/ 
Poverjenik Civilne zaščite in njegov namestnik 

 
 
Predsednik Sveta g. Rajko Kotnik ponovno poziva člane Sveta MČ Radvanje, naj razmislijo, koga 
bi predlagali. G. Milan Pukšič pojasni, da imamo ustno soglasje g. Hojskega iz Radvanja. On je 
pripravljen in v petek, 11. 3. 2022 imata razgovor. Ga. Ljuba Jančič, članica Mestnega sveta, 
predlaga, naj dvignejo starostno mejo (nad 55 let). 
 
 
 

Ad 15/ 
Pripombe občanov (razsvetljava-Pot k mlinu, parkiranje-Maroltova, Kurirska pot-izgradnja 

vodovoda, kanalizacije…) 
 

Svet MČ Radvanje ugotovi, da so te zadeve v reševanju. 
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Ad 16/ 

Obisk župana 
 

Referentka Aleška Ramšak pove, da pride župan z ekipo v MČ Radvanje 13. 4. 2022 ob 16. 
uri. Takrat bomo obravnavali aktualne teme. 
 
 

Ad 17/ 
Humanitarna akcija za Ukrajino 

 
Referentka Aleška Ramšak pove, da se je MOM zaradi vojne v Ukrajini odločila pomagati in 
zbirati stvari za Ukrajino. Na petih lokacijah v MČ in KS smo zbirali hrano in higienske 
pripomočke. Svet MČ je zanimalo, kako je z zaklonišči v Mariboru. Referentka Aleška Ramšak 
jim je razložila, da imamo v MOM 11 zaklonišč v upravljanju MOM, ostala pa so v stanovanjskih 
blokih in drugih zgradbah. 
 
 

Ad 18/ 
Čistilna akcija 

 
Referentka Aleška Ramšak pojasni, da bo MOM organizirala čistilno akcijo, in sicer: 

- v soboto, 19. 3. 2022 bodo čistili obrežje Drave; 
- v soboto, 26. 3. 2022 bodo čistili potoke; 
- v soboto, 2. 4. 2022 bo čistilna akcija okolja na levem bregu Drave; 
- v soboto, 9. 4. 2022 pa bo čistilna akcija na desnem bregu Drave. 

V MČ Radvanje prideta v poštev čistilni akciji čiščenja potokov (26. 3. 2022) in čistilna akcija na 
desnem bregu Drave (9. 3. 2022).Referentka je povedala, da moramo imeti na vseh treh 
izbranih lokacijah osebo, ki bo delila vrečke in rokavice in nadzirala. Odločili smo se, da bo pri 
trgovini Tuš g. Boštjan Jus, pri trgovini Jager ga. Ana Vindiš in g. Milan Pukšič, pri Villi Rustici 
pa bo ga. Lalič Milena. 
 

 
 

Ad 19/ 
Pobude in predlogi 

 
Pod to točko ni bilo pobud in predlogov. 
 

Ad 20/ 
Razno 

 
G. Milan Pukšič pove, da se bodo ob Rožnodolski ulici začele graditi hiše. Dali so pritožbo na 
gradbeno dovoljenje (g. Verner Mlaker). Včeraj, 8. 3. 2022, so začeli delati meteorno 
kanalizacijo na Zvezni ulici. 
Ker pod točko razno ni bilo druge razprave, predsednik Sveta MČ zaključi sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
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Zapisala:   

Aleška Ramšak  Rajko Kotnik 
 referentka  predsednik Sveta MČ Radvanje 

 


