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PREDLOGI SKLEPOV:

1. Svet MČ Center se je seznanil z odstopno izjavo svetnice
Magdalene Šverc, Mestno volilno komisijo pa poziva, da
čim prej imenuje nadomestnega člana sveta.
2. Svet MČ Center dovoljuje neprofitnemu društvu
Art:reSet, ki ga zastopa Bojana Kos Grabar uporabo
prostorov na Jurčičevi ul. 8, pod pogojem, da bo
uporabnik plačeval vse obratovalne stroške. V kolikor se
izkaže, da omenjeno društvo ne izvaja neprofitno
dejavnost, mora plačati tudi mesečno najemnino, ki jo
določi Urad za gospodarske dejavnosti. Omenjeno
društvo se vključi v program dela MČ Center za leto 2015
in 2016.
3. Svet MČ Center z društvom Art:reSet sklene dogovor o
izvajanju programa dela ter uporabo prostorov na
Jurčičevi ul. 8 za leto 2015 in 2016.
4. Svet mestne četrti Center za člana komisije za poravnavo
sporov imenuje Gavrila Manjevića.
5. Svet Mestne četrti Center soglaša z odpisom namiznega
računalnika Compaq presario SR572DE, inv. Št. 10188.
6. Svet Mestne četrti Center soglaša z nakupom novega
namiznega računalnika za potrebe tajništva Mestne četrti.
7. Svet Mestne četrti Center potrdi predlog, da se za
izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo inženiringa
za izgradnjo dvigala v prostore na Meljski cesti 37 kot
najugodnejšega ponudnika izbere Biprotim d.o.o..

(01301-74/2015-2)

*01301-74/2015-2*

2

OBRAZLIOŽITEV:


Seznanitev z odstopno izjavo Magdalene Šverc (članica Sveta MČ Center):

Magdalena Šverc je v Svet MČ Center bila izvoljena na lokalnih volitvah 2014 z liste
kandidatov Nove Slovenije (NSI). Dne 17.7.2015 je v MČ Center prispela njena odstopna
izjava, izjava se nahaja spodaj.
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Poslovni prostori MČ Center:

Mestna četrti ima v upravljanju prostore na Jurčičevi ul. 8, od treh možnih prostorov je
zasedel le eden (šiviljstvo Syla Vera). Prostora v katerih sta bila nekdanja najemnika LDS in
Agencija Trend sta prazna že od spomladi leta 2014. Za omenjene prostore MČ mesečno
plačuje obratovalne stroške in sicer v poletnem času v povprečju 90,00 eur ter v zimskem
času cca. 150,00 eur. MČ mora najti ustrezno rešitev za omenjene prostore.
V MČ Center je prispela prošnja za uporabo prostorov od ga. Bojane Kos Grabar, ki v imenu
svojega društva želi uporabljati prostore, katere je imela v uporabi LDS.
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Imenovanje člana komisije za poravnavo sporov

Svet MČ Center je na 2. redni seji imenoval Komisijo za poravnavo sporov ter za
predsednico komisije imenoval Petro Štefanec. Na 3. redni seji je bil sprejet sklep, da se
člane komisije določi glede na posamezen spor, ki bo nastal.
Dne, 21.5.2015 je Romeo Štingl na MČ Center poslal dopis v katerem prosi MČ Center, če
mu lahko pomaga pri reševanju težave v zvezi z lastništvom ceste, ki vodi do njegove hiše
na naslovu Meljski hrib 39.
Na osnovi navedenega je predsednica komisije za poravnavo sporov Petra Štefanec
predlagala, da Svet MČ Center imenuje dva člana komisije za poravnavo sporov.
Na 1. dopisni seji je potekalo glasovanje o članoma komisije, o Vladu Krambergerju ter Vasji
Cimermanu, pri slednjem se je izkazalo, da ne izpolnjuje pogojev za članstvu v komisiji, saj
se njegovo stalno bivališče nahaja izvem območja MČ Center.
Na podlagi zgoraj omenjenega predsednica komisije predlaga novega člana komisije in sicer
g. Gavrila Manjevića iz Slovenske ul. 24.


Odpis in nabava računalnika za potrebe tajništva MČ Center

Da lahko tajništvo Mestne četrti nemoteno posluje je zato potreben računalnik, ker se je
sedanji računalnik pokvaril je potrebno nujno nabaviti novega ter odpisati starega. Priložen
dopis službe za informatiko.
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Izbira ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo inženiringa

Na podlagi 19. sklepa, ki ga je Svet MČ Center sprejel na 4. redni seji in v katerem je
pooblastil Metko Rogel za izvedbo postopka, je ga. Rogel iz Materialno tehnične službe na
MOM pridobila ponudbi »za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo inženiringa«
kar je osnova za izgradnjo dvigala v prostore na Meljski cesti 37.
Ponudbi sta bili:
Ponudnik
Vrednost ponudbe brez ddv
Imobiro
3.550,00 €
Biprotim d.o.o.
3.300,00 €
Kot najugodnejši ponudnik se je izkazal Biprotim d.o.o.

