Mestna četrt Radvanje
Številka: 01301-150/2016-2
Datum: 01. 12. 2016

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje
Sveta MČ Radvanje – Ad 3

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 11. redne seje
Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 11. redne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 11. redne seje Sveta MČ Radvanje je pregledal in potrdil podpredsednik g. Zmago
Gomzi, na katerega ni imel pripomb, zato predsednik predlaga, da ga sprejeme tudi Svet MČ
Radvanje.

Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta: mc.radvanje@maribor.si
(01301-150/2016-2)
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01301-145/2016-5
Datum: 01. 12. 2016

ZAPISNIK
11. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v četrtek, 24. novembra 2016 ob 17. uri v
prostorih Mestne četrti Radvanje, Lackova c. 43, Maribor.
Prisotni člani in članice Sveta (v nadaljnjem besedilu člani Sveta): g. Nino Kac - predsednik Sveta,
g. Zmago Gomzi - podpredsednik Sveta, g. Aleksander Goleţ, ga. Nataša Kajba Gorjup, g. Mladen
Kutnjak, ga. Nada Mitrovič, ga. Lidija Polovič, g. Milan Povoden, g. Boris Rošker.
Ostali prisotni: Metka Čonč - tajnica MČ Radvanje
Odstotni člani Sveta: ga. Sabina Drobeţ (op.), ga. Helena Kujundţić Lukaček (op.), ga. Suzana
Recek Pavlović (op.).
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Potrditev mandata nadomestnemu članu Sveta MČ Radvanje, g. Mladenu Kutnjaku
5. Potrditev predlaganih novih članov Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora
in varovanje okolja
6. Predlog plana komunalnih investicij na območju MČ Radvanje za leti 2017 in 2018
7. Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016
8. Pobude in predlogi krajanov
9. Pobude in predlogi
10. Razno
- Svečana seja
- Podatki za izplačilo sejnin

Ad 1/
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Pooblaščen podpredsednik Sveta MČ Radvanje, g. Zmago Gomzi, je pozdravil vse prisotne in se jim
zahvalil za udeleţbo. Posebej je pozdravil novega nadomestnega člana, g. Mladena Kutnjaka, in ga
prosil, da se na kratko predstavi ter mu zaţelel toplo dobrodošlico in uspešno delo.
Na podlagi izpolnjene in podpisane liste prisotnosti je ugotovil, da je od 12 izvoljenih članov Sveta
prisotnih 8 članov Sveta, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju predlaganih sklepov.

Ad 2/
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podpredsednik Sveta je prisotnim prebral predlagani dnevni red, ki so ga člani Sveta prejeli skupaj z
vabilom. Ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb oz. pobud za razširitev, so prisotni člani Sveta
glasovali in sprejeli

SKLEP 1/11
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na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0

VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Potrditev mandata nadomestnemu članu Sveta MČ Radvanje, g. Mladenu Kutnjaku
5. Potrditev predlaganih novih članov Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora
in varovanje okolja
6. Predlog plana komunalnih investicij na območju MČ Radvanje za leti 2017 in 2018
7. Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016
8. Pobude in predlogi krajanov
9. Pobude in predlogi
10. Razno
- Svečana seja
- Podatki za izplačilo sejnin
Ad 3/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 10. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Gomzi je članom Sveta
MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal krajšo poročilo o realizaciji sprejetih
sklepov.
Ga. Kajba Gorjup je pod realizacijo sklepov zapisnika 10. redne seje Sveta podala poročilo glede
prejetega dopisa na temo pomoči starejšim v povezavi s participatornim proračunom. Krajan je v
dopisu predlagal, da bi MOM na MČ Radvanje prenesla finance za zagotavljanje pomoči starejšim v
okviru projekta participatornega proračuna in da bi MČ Radvanje s temi finančnimi sredstvi lahko
zagotavljala potrebno pomoč. Ga. Kajba Gorjup je izpostavila, da glede na trenutno veljavne predpise
MČ ne more biti neposredni izvajalec predlaganih vsebin in tudi ni ustrezno registrirana. Člani sveta so
se strinjali, da je sicer MČ Radvanje pripravljena dati podporo, v kolikor bi se organizirala skupina ljudi
(društvo, zavod, …) za namen zagotavljanja pomoči starejšim.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 10. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na
predlog podpredsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 2/11
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 10. redne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 3/11
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 10. redne seje Sveta MČ
Radvanje.
ter
SKLEP 4/11
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Tajnica Mestne četrti Radvanje in ga. Kajba Gorjup pripravita odgovor in ga pošljeta krajanu, ki
je predlagal spremembe pri izvajanju participatornega proračuna.
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Ad 4/
Potrditev mandata nadomestnemu članu Sveta MČ Radvanje, g. Mladenu Kutnjaku
Gospod Kutnjak se je na kratko predstavil ţe na začetku seje, zato dodatne razprave ni bilo.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 5/11
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi mandat nadomestnemu članu Sveta MČ Radvanje, g.
Mladenu Kutnjaku.
Ad 5/
Potrditev predlaganih novih članov Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora
in varovanje okolja
Predsednik Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja, g.
Aleksander Goleţ, je po predhodnem posvetu s članom Komisije za komunalne zadeve, promet,
urejanje prostora in varovanje okolja, g. Milanom Povodnom, predlagal naslednje nove člane Komisije:
-

Milan Pukšič, krajan
Martin Gobec, predsednik PGD Radvanje
Mladen Kutnjak, član sveta MČ Radvanje

Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 6/11
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi g. Milana Pukšiča, g. Martina Gobca in g. Mladena Kutnjaka
za nove člane Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja.

Ad 6/
Predlog plana komunalnih investicij na območju MČ Radvanje za leti 2017 in 2018
Gradivo k 14. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
G. Goleţ je povedal, da predlog plana komunalnih investicij temelji na nerealiziranih točkah planov
preteklih let in na pobudah krajanov ter člane Sveta pozval k razpravi.
Ga. Kajba Gorjup je predlagala dopolnitev pri ureditvi Radvanjskega trga, da se ga tudi preimenuje v
Trg Francija Čopa, saj še zadeva ni realizirana. Kljub pridobljenemu soglasju obeh sorodnikov –
dedičev (sin Brumen Čop in hči Urška Čop Šmajgert) je komisija preimenovanje zavrnila. Pomembno
dejstvo je tudi, da na trgu ni nobene hišne številke.
G. Gomzi je povedal, da bi bilo potrebno v plan dodati preplastitev cestišča na zaselku Na griču (8.
točka dnevnega reda) in da se protiprašno uredi cesta od Snaginega zbirališča odpadkov proti ribniku.
Ga. Kajba Gorjup je izpostavila nujnost preplastitve Ulice Pohorskega odreda (OŠ Gustava Šiliha).
Leta 2008 je bila OŠ Ludvika Pliberška obljubljena nova telovadnica. Pri ravnateljici je treba preveriti,
kako daleč je zadeva, saj bi bilo smiselno novo telovadnico uporabiti za več namenov; med ostalim
tudi za druţenje krajanov.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 7/11
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja s predlogom plana komunalnih investicij na območju MČ
Radvanje z dodanimi predlogi.
in
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SKLEP 8/11
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da bo gospod Goleţ preveril pri ravnateljici OŠ Ludvika
Pliberška, kako daleč so načrti izgradnje nove telovadnice.
Ad 7/
Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016
Člani Sveta so za člane inventurne komisije predlagali naslednje:
-

Paula Mlinarič
Andrej Gulič
Meta Blagšič

Ker še predlagani člani niso podali soglasja, jih Svet MČ Radvanje ne more potrditi. Člani Sveta so se
medsebojno dogovorili, da bodo soglasja predlaganih članov pridobili sami do naslednje seje.
Ob 17.33 uri se je seji pridruţil predsednik Sveta MČ Radvanje, g. Nino Kac.
Tajnica je dala v razpravo predlog po odločitvi, da se odpisana osnovna sredstva iz leta 2015 lahko
odstrani iz tajništva MČ.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 9/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se odpisana osnovna sredstva iz leta 2015 odstranijo
iz tajništva Mestne četrti Radvanje.
Ad 8/
Pobude in predlogi krajanov
Gradivo k 8. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Na MČ Radvanje je
bila posredovana problematika nujne preplastitve asfalta Na griču. Zadevo so člani Sveta obravnavali
in o njej odločili pri 6. točki dnevnega reda.
Ad 9/
Pobude in predlogi
G. Kutnjak je opozoril na podiranje gozdov z namenom gradnje objektov na Roţnodolski ulici. Gre za
gradbene parcele, ki so jih pred 10 – 15 leti odkupili posamezniki in jih imajo namen prodati. Obstaja
komunalni problem, saj obstoječa kanalizacija ni projektirana tako dobro, da bi prenesla nove
priključke.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 10/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da bo problematiko podiranja gozdov z namenom
gradnje objektov na Roţnodolski ulici preverila Komisija za komunalne zadeve, promet,
urejanje prostora in varovanje okolja in v skladu z izsledki ustrezno ukrepala.
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Ad 10/
Razno
 Svečana seja
Tajnica MČ Radvanje je povedala, koliko sredstev je na razpolago za svečano sejo in predstavila
ponudbe za pogostitev, ki jih je pridobila. Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 11/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da bo slavnostna seja v četrtek, 08. decembra ob 17. uri
in ob 17.30 uri svečani del, na katerega bodo povabljeni člani delovnih teles MČ Radvanje ter
predstavniki društev, ki delujejo na območju Radvanja. Za pogostitev (mesni narezki) se izbere
najcenejšega ponudnika – Ivan Celcer – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 Podatki za izplačilo sejnin
Ker so v mesecu decembru predvidena izplačila sejnin, je bilo potrebno pridobiti podatke članov
Sveta. Večina jih je podatke oddala, tajnica pa je opozorila člane Sveta, ki svoje dolţnosti še niso
izpolnili.

Tajnica MČ je povedala, da je pripravila objavo za zbiranje vlog za uporabo prostorov Mestne četrti
Radvanje za neprofitne dejavnosti za leto 2017. Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli

SKLEP 12/11
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se objavi objava za zbiranje vlog za uporabo
prostorov Mestne četrti Radvanje za neprofitne dejavnosti za leto 2017 in da se ponudi uporaba
sejne sobe izven časa uradnih ur tajništva.
Ker ni bilo dodatnih pobud za razpravo, se je podpredsednik Sveta MČ Radvanje g. Zmago Gomzi
prisotnim zahvalil za udeleţbo in sejo zaključil ob 18.05 uri.

Zapisala:
Metka Čonč
tajnica MČ Radvanje

g. Zmago Gomzi
podpredsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Čiščenje prostorov MČ Radvanje – Ad 4

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje izbere za čiščenje poslovnih
prostorov MČ Radvanje cenovno najugodnejšega ponudnika
……………. za čiščenje prostorov 2x/3x tedensko.
Mestna četrt sklene z izbranim ponudnikom pogodbo za čiščenje
poslovnih prostorov za obdobje enega leta.

OBRAZLOŢITEV:
MČ Radvanje je dne 11. novembra 2016 objavila povabilo k oddaji ponudb za čiščenje
prostorov MČ Radvanje (evidenčni postopek) za obdobje od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
Rok za oddajo ponudb je bil 30. november 2016. Predmet ponudbe je čiščenje poslovnih
prostorov 2x tedensko in 3x tedensko.
Svet MČ Radvanje bo ob analizi prispelih ponudb s sklepom odločil, kako pogosto se bo
izvajalo čiščenje prostorov in o izboru ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba (merilo za
izbor je skladno s povabilom k oddaji najbolj ekonomična ponudbena cena).
Do 30. novembra 2016 so v tajništvo MČ Radvanje prispele sledeče ponudbe:
Ime
Čistilni servis, Jelka Zemljič s.p.

Naslov:

Ul. Šercerjeve brigade 5,
Maribor
Čistilni servis Piccollo Nataša Rojko Belokranjska ul. 37,
s.p.
Maribor
Čistilni servis Bistra Boris Kerš s.p.
Jocova ul. 63,
Maribor
Indoma d.o.o.
Partizanska c. 13a,
Maribor

Cena v EUR z Opomba:
DDV:
2x: 80,00
Ni zavezanec
3x: 100,00
DDV
2x: 135,00
Ni zavezanec
3x: 175,00
DDV
2x: 134,20
3x: 158,60
2x: 102,48
3x: 141,52

za
za

8

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2017– Ad 5

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi/ne potrdi predviden
program izvajanja neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ
Radvanje v sklopu Programa dela za leto 2017. Z vsemi
uporabniki se sklene Pogodba o izvajanju Programa dela MČ
Radvanje za leto 2017.

OBRAZLOŢITEV:
Mestna četrt je na podlagi Sklepa o določitvi upravljavca premoţenja v lasti Mestne občine
Maribor, navodilom Postopki ravnanja s stvarnim premoţenjem MOM v upravljanju Mestnih
četrti in Krajevnih skupnosti ter navodilom za uporabo namenskih sredstev za financiranje
programov dela MČ in KS, dne, 23. novembra 2016 objavila objavo za zbiranje vlog za
uporabo prostorov MČ Radvanje za neprofitne dejavnosti. Rok za prijavo je 07. december
2016. Prostori se oddajo za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Pri zasedanju prostih
terminov imajo prednost društva, ki so prostore uporabljala ob določenih terminih ţe v letu
2016.
Z odgovorno osebo uporabnika bodo sklenjeni sporazumi za uporabo prostora za
posamezne aktivnosti. Uporabniki na podlagi sklenjenega sporazuma lahko prostore
uporabljajo samo po usklajenem in potrjenem urniku. Vsako spremembo v zvezi z uporabo
prostora mora odgovorna oseba uporabnika takoj sporočiti v tajništvo MČ. Uporabnik mora
dosledno spoštovati hišni red, ki je izobešen v predprostoru MČ. V primeru nespoštovanja
sporazuma o uporabi prostora oz. kršitve hišnega reda lahko MČ takoj prekine uporabo
prostora.
MČ lahko uporabo prostora odpove, če prostor potrebuje za svoje delovanje. Stvarno
premoţenje, ki je dano MČ v upravljanje, je prioritetno namenjeno za izvajanje nalog MČ
Radvanje, ki so določene v Statutu MOM.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Predlog Finančnega načrta za leti 2017 in 2018 – Ad 6

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z osnutkom
finančnega načrta MČ Radvanje za leti 2017 in 2018 in ga
potrdi.

OBRAZLOŢITEV:
Odlok o MČ in KS v 13. členu določa, da Svet MČ oblikuje svoj predlog odhodkov za opravljanje
nalog, določenih v statutu MOM in ga nato posreduje mestnemu svetu. Finančni načrt MČ Radvanje je
sestavni del Proračuna MOM, za njegovo izvrševanje pa je odgovoren Svet MČ. Vodstvo MOM je
posamezne oţje dele pozvalo k oddaji predlogov finančnih načrtov za leto 2017 in 2018.
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2017 IN 2018:
Leto/
Konto
Materialni stroški
Programi dela
Vlaganje v objekte in opremo

2016
5.250 EUR
3.840 EUR
188 EUR

2017
5.234 EUR
4.246 EUR
700 EUR

2018
5.234 EUR
4.246 EUR
400 EUR

OSNUTEK OBRAZLOŢITVE PLANIRANIH ODHODKOV ZA LETI 2017 IN 2018:
Planirani odhodki mestne četrti za leto 2017 znašajo 10.180 EUR. V primerjavi s finančnim načrtom za
leto 2016 se je višina planiranih sredstev malenkost dvignila zaradi stalne prisotnosti tajnika.
Planirani odhodki mestne četrti za leto 2018 znašajo 9.880 EUR. V primerjavi s finančnim načrtom za
leto 2016 se je višina planiranih sredstev malenkost zmanjšala na račun zmanjšanja vlaganja v
objekte in opremo.

811008 Vlaganja v objekte in opremo
Za vlaganja v objekte in opremo za leto 2017 je planiranih 700 EUR sredstev za namen nakupa
novega tiskalnika (multifunkcijske naprave) in za sprotna investicijska vzdrţevanja in izboljšave.
Za vlaganja v objekte in opremo za leto 2018 je planiranih 400 EUR sredstev za namen sprotnih
investicijskih vzdrţevanj in izboljšav.
810508 Materialni stroški
Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov Mestne četrti na sedeţu mestne četrti na
Lackovi cesti 43 je v letu 2017 in 2018 planiranih 5.234 EUR. Največ odhodkov po ekonomskih
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namenih je predvidenih za izplačilo sejnin članov Sveta MČ,
prostorov, telefon in elektronsko pošto ter električno energijo.

čiščenje

prostorov,

ogrevanje

810608 Programi dela
Za programe dela je v letu 2017 planiranih 4.246 EUR in so se nekoliko dvignili od planiranih v
finančnem načrtu za leto 2016 zaradi primernejše prerazporeditve med materialnimi stroški in
programi dela, saj nekatere osnovne postavke niso bile razdeljene (pisarniški material in storitve,
zavarovalne premije za prostore in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Največ sredstev po
ekonomskih namenih je predvidenih za reprezentanco, čiščenje prostorov, ki jih uporablja Mestna
četrt za izvajanje aktivnosti za krajane in plačila po podjemnih pogodbah za tečaj računalništva.
Za programe dela je v letu 2018 planiranih 4.246 EUR in ostajajo v enaki višini kot so bili planirani v
finančnem načrtu za leto 2017. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za
reprezentanco, čiščenje prostorov, ki jih uporablja Mestna četrt za izvajanje aktivnosti za krajane in
plačila po podjemnih pogodbah za tečaj računalništva.
V letih 2017 in 2018 bo Mestna četrt v okviru programa dela organizirala in izvedla naslednje
programe in aktivnosti (v EUR):
ONUTEK PROGRAMA DELA MČ RADVANJE ZA LETI 2017 IN 2018
termin izvedbe
januar - december

namen
Plačilo materialnih stroškov

januar - december

Reprezentanca
(Srečanje
starostnikov
in
aktivistov RK, prednovoletno srečanje članov
sveta MČ in drugih aktivistov v komisijah in
odborih v MČ-pogostitev; nosilec MČ)
Računalniške in slikarske delavnice ter tečaj
ročnih del (nosilec MČ)
Radvanjsko kresovanje (TD): postavitev mlaja,
budnica, kres – nosilec Turistično društvo
Radvanje + MČ
kulturni program in aktivnosti v okviru praznika
MČ (pogostitev nastopajočih, priznanja, pokali);
nosilec MČ+TD
- 3-dnevni boţični sejem
- Pohod z baklami na Pekrsko gorco

januar - december
april

september

december

predvideni stroški
1.756,00 EUR
300,00 EUR

1.840,00 EUR

100,00 EUR

150,00 EUR

100,00 EUR

V letih 2017 in 2018 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 ter v
prednovoletnem času: miklavţevanje, boţičkovanje in pohod na Pekrsko gorco z baklami



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 druţbenimi 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
računalniške delavnice, slikarske delavnice, ročnodelski kroţek, telovadba za starejše ter pilates
vadba

Planiran program dela bo v celoti financiran z nakazili sredstev iz proračuna MOM.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016 – Ad 7

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, tajnica MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje imenuje in potrdi člane
inventurne komisije za leto 2016.

OBRAZLOŢITEV:
Na podlagi Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 22. 09. 2009,
Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, 23/99), z dne 08. 04. 1999, Slovenskih računovodskih
standardov in sklepa sveta se sprejema program dela popisne komisije s stanjem na dan
31. 12. 2016 za popis sredstev in virov sredstev za leto 2016. V ta namen mora Svet izdati
potrditvena sklepa in nato odločbo.
Po veljavnem Navodilu za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM z dne 22. 09.
2009, je predvideni čas za redni letni popis sredstev in obveznosti do virov od 15. novembra
2015 do 31. januarja 2016 (odvisno od vrste sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki se
popisujejo) s stanjem na dan 31. decembra 2016.
Vsako leto se mora imenovati in potrditi člane inventurne komisije za popis neopredmetenih
in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja in denarnih sredstev, časovnih
razmejitev, splošnega sklada ter obveznosti in terjatev za leto 2016.

