Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-30/2017-2
Datum: 06. 03. 2017

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. redne
(svečane) seje Sveta MČ Radvanje – Ad 3

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka 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 12. redne
(svečane) seje Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 12. redne (svečane) seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 12. redne (svečane) seje Sveta MČ Radvanje je pregledal in potrdil predsednik
Sveta MČ Radvanje, g. Nino Kac, na katerega ni imel pripomb, zato 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
(01300-30/2017-2)

*01300-30/2017-2*
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01301-150/2016-4
Datum: 19. 12. 2016

ZAPISNIK
12. redne (svečane) seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v četrtek, 08. decembra 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, ga. Helena
Kujundţić Lukaček, g. Mladen Kutnjak, ga. Nada Mitrovič, g. Milan Povoden, ga. Suzana Recek
Pavlović, g. Boris Rošker (prišel ob 17.24).
Ostali prisotni: Metka Čonč - tajnica MČ Radvanje
Odstotni člani Sveta: ga. Sabina Drobeţ (op.), ga. Lidija Polovič.
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Čiščenje prostorov MČ Radvanje
5. Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2017
6. Predlog Finančnega načrta za leti 2017 in 2018
7. Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016
8. Pobude in predlogi
9. Razno
Ad 1/
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik Sveta MČ Radvanje, g. Nino Kac, je pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeleţbo.
Na podlagi izpolnjene in podpisane liste prisotnosti je ugotovil, da je od 12 izvoljenih članov Sveta
prisotnih 9 članov Sveta, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost pri sprejemanju predlaganih sklepov.
Ad 2/
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsednik 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 1/12
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 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 11. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Čiščenje prostorov MČ Radvanje
5. Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2017
6. Predlog Finančnega načrta za leti 2017 in 2018
7. Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016
8. Pobude in predlogi
9. Razno
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Ad 3/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 11. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom Sveta MČ
Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal krajšo poročilo o realizaciji sprejetih sklepov.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 11. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na
predlog predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 2/12
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 11. redne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 3/12
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 11. redne seje Sveta MČ
Radvanje.
Ad 4/
Čiščenje prostorov MČ Radvanje
Na MČ Radvanje so prispele 4 ponudbe čistilnih servisov, ki so jih člani Sveta prejeli v gradivu skupaj
z vabilom na sejo.
Po kratki razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 4/12
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje izbere za čiščenje poslovnih prostorov MČ Radvanje cenovno
najugodnejšega ponudnika Čistilni servis, Jelka Zemljič s.p. za čiščenje prostorov 3x tedensko.
in
SKLEP 5/12
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Mestna četrt sklene z izbranim ponudnikom Čistilni servis, Jelka Zemljič s.p. pogodbo za
čiščenje poslovnih prostorov za obdobje enega leta.
Ad 5/
Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2017
Mestna četrt je dne 23. novembra 2016 objavila objavo za zbiranje vlog za uporabo prostorov MČ
Radvanje za neprofitne dejavnosti. Rok za prijavo je bil 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.
Tajnica je povedala, da so se na razpisano objavo prijavili 4 subjekti, ki so v letu 2016 ţe uporabljali
prostore MČ Radvanje, in sicer:
ga. Vanja Sokot

telovadba, pilates

IMZ - SČS Radvanje
Pro arte (TD Radvanje)
Srnice (TD Radvanje)

zbori krajanov
likovna dejavnost
ročna dela

PON 19.45 - 20.45
ČET 18.30 - 19.30
ČET 19.45 - 20.45
TOR 18.00 - 20.00 (vsak drugi)
ČET 09.00 - 12.00 (vsak drugi)
ČET 14.00 - 16.00.
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Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 6/12
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 9 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje 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.
Ad 6/
Predlog Finančnega načrta za leti 2017 in 2018
Gradivo k 6. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Tajnica je na kratko predstavila predlog finančnega načrta za leti 2017 in 2018 z obrazloţitvami, ki ga
je oddala v Sluţbo za MČ in KS dne 18. 10. 2016. Tajnica je izpostavila, da je imela s pripravo FN
velike teţave, saj še ni bil sprejet Program dela za obe leti. Teţave so se pojavile tudi zaradi
nadomeščanj tajnikov na MČ Radvanje, saj FN ni bil smiselno prilagojen potrebam MČ.
Prav tako se je ţelela povezati z vodstvom Turističnega društva Radvanje (v nadaljevanju TD), ki je v
kraju nosilec vseh prireditev, z ţeljo, da bi se dogovorili o moţnosti skupne organizacije dogodkov,
ampak na ţalost do sestanka zaradi pomanjkanja časa v vodstvu TD ni prišlo.
Ga. Kajba Gorjup je predlagala, da se določen del sredstev nameni obveščanju in informiranju
krajanov – za glasilo. Predstavila je zgodovino izdajanja glasila MČ Radvanje in izpostavila, da če se
ţe glasilo imenuje Glasilo MČ Radvanje, da bi bilo prav, da MČ Radvanje zanj nameni del sredstev in
ima tudi vpliv na vsebino.
Ob 17.24 se je seji pridruţil g. Rošker.
G. Gomzi je predlagal, da se rezervirajo sredstva tudi za priznanja in nagrade. Hkrati je izpostavil, da
je potrebno v tajništvu najti seznam preteklih nagrajencev. Tajnica je povedala, da je seznam ţe
iskala, vendar brez uspeha.
G. Povoden je predlagal, da se v obrazloţitvi FN v analizi stroškov programov dela zamenja vrstni red
posameznih postavk po zneskih od največjega proti najmanjšemu.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 7/12
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 10 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z osnutkom finančnega načrta MČ Radvanje za leti
2017 in 2018 in ga potrdi.
in
SKLEP 8/12
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 10 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje predlaga zamenjan vrstni red v obrazloţitvi FN v analizi stroškov
programov dela - posamezne postavke po zneskih od največjega proti najmanjšemu.
ter
SKLEP 9/12
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 10 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se dogovori, da se bodo na delovnem sestanku v prvem kvartalu
leta 2017 dogovorili z vodstvom TD o sodelovanju pri izdaji glasila.
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Ad 7/
Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2016
Člani Sveta so imenovali naslednje člane inventurne komisije:
-

ga. Pavla Mlinarič (predsednica)
g. Branko Ašič (član)
g. Andrej Gulič (član)

Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 10/12
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 10 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi predlagano inventurno komisijo v sestavi: ga. Pavla Mlinarič
(predsednica), g. Branko Ašič (član) in g. Andrej Gulič (član).
Ad 8/
Pobude in predlogi
G. Gomzi je podal vprašanje glede podiranja dreves ob Radvanjskem potoku. Tajnica je povedala, da
je na pobudo krajanov, ki jih je poseg zmotil, preverila na MOM, ali so oni dali odredbo, da se drevesa
podre, in dobila negativen odgovor. Krajani so videli kombi od Indome, tako da predvidevamo, da je
poseg opravilo podjetje Indoma d.o.o. G. Gomzi je obljubil, da bodo zadevo preverili preko Večera.
Ga. Kajba Gorjup je opozorila, da je videla tablo, da se na kriţišču Ljubljanska – Streliška prodajajo
parcele za gradnjo. Glede na preteklo obravnavo lokacij in sprememb urbanističnega načrta zaradi
gradnje obvoznice in se ji zdi sporno, ali so te parcele predvidene za gradnjo ali ne.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 11/12
na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 10 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da bo Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje
prostora in varovanje okolja preverila, ali so parcele ob kriţišču Ljubljanska – Streliška
predvidene za gradnjo in v skladu z izsledki ustrezno ukrepala.
Ad 9/
Razno
Pod točko razno ni bilo dodatnih pobud za razpravo, zato se je predsednik Sveta MČ Radvanje, g.
Nino Kac, prisotnim zahvalil za udeleţbo, sejo zaključil ob 17.38 uri in jih povabil na pogostitev.

Zapisala:
Metka Čonč
tajnica MČ Radvanje

g. Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 7. dopisne seje
Sveta MČ Radvanje – Ad 4

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka 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 7. dopisne
seje Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepa 7. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 7. dopisne seje Sveta MČ Radvanje je pregledal in potrdil predsednik Sveta MČ
Radvanje, g. Nino Kac, na katerega ni imel pripomb, zato predlaga, da ga sprejeme tudi Svet
MČ Radvanje.
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-13/2017-2
Datum: 07. 02. 2017

ZAPISNIK
7. dopisne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila izvedena v obdobju
od 31. januarja 2017 do 07. februarja 2017

Dnevni red seje:
1. Širitev projekta participatorni proračun
Obrazloţitev:
Mestna četrt Radvanje je dne 27. 1. 2017 od podţupana, mag. Zdravka Luketiča, prejela
Poziv za dokončno opredelitev Svetov MČ in KS za sodelovanje pri širitvi projekta
participatorni proračun. Glede na dopis se morajo Sveti MČ in KS glede predloga opredeliti
najkasneje do 13. 2. 2017.

Rezultat seje:
Do 07. februarja 2017 je glasovalo enajst (11) članov Sveta MČ Radvanje: g. Nino Kac predsednik, g. Zmago Gomzi - podpredsednik, ga. Sabina Drobeţ, ga. Nataša Kajba Gorjup,
ga. Helena Kujundţić Lukaček, g. Mladen Kutnjak, ga. Nada Mitrovič, ga. Lidija Polovič, g.
Milan Povoden, ga. Suzana Recek Pavlovič in g. Boris Rošker.
Do 07. februarja 2017 ni glasoval en (1) član Sveta MČ Radvanje: g. Aleksander Goleţ.
Na podlagi oddanih glasov v določenem roku je bilo ugotovljeno, da je bila 7. dopisna seja
Sveta MČ Radvanje sklepčna, saj je svoje glasove oddalo 11 članov Sveta MČ Radvanje od
12-ih izvoljenih članov Sveta (4 po e-pošti, 1 po pošti in 6 osebno v tajništvo).

Člani Sveta MČ Radvanje so tako na 7. dopisni seji Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 1/7D :
na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŢAN OD 11-ih ODDANIH GLASOV)
Svet Mestne četrti Radvanje sprejme odločitev, da Mestna četrt Radvanje ţeli
sodelovati pri širitvi projekta participatorni proračun.
Zapisala:
Metka ČONČ
tajnica MČ Radvanje
Nino KAC

predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2016 – Ad 5

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi Poslovno poročilo Mestne
četrti Radvanje za leto 2016.

OBRAZLOŢITEV:
MČ Radvanje je bila s strani Urada za finance in proračun, sektorja za računovodstvo,
Mestne uprave MOM, dne 09. 02. 2016 pozvana k pripravi Poslovnega poročila za leto 2016.
Poročilo je bilo pripravljeno v tajništvu MČ Radvanje in je bilo v e-obliki ter podpisano s strani
predsednika Sveta, skladno z navodili, posredovano na UFP, MOM.
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 41001-15/2017-1
Datum:
13. 02. 2017

POSLOVNO POROČILO ZA MESTNO ČETRT RADVANJE
OBRAZLOŢITEV REALIZACIJE FINANČNEGA POSLOVANJA
MČ RADVANJE ZA LETO 2016
UVOD
Realizacija finančnega poslovanja za obdobje od januarja do decembra 2016 je potekala v okviru
Finančnega načrta za leto 2016 in po posredovanih izhodiščih ter navodilih pristojne sluţbe Mestne občine
Maribor.
V letu 2016 smo koristili finančna sredstva v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta MČ ter
Programom dela, opredeljenega v Finančnem načrtu za leto 2016.
Zastavljen program dela Sveta MČ in njegovih delovnih teles smo realizirali iz sredstev, prejetih iz
proračuna Mestne občine Maribor.
PRIHODKI
Viri prihodkov:
74010000 prejeta sredstva iz proračuna Mestne občine Maribor, skladno s Finančnim načrtom MČ
Radvanje za leto 2016:
 nakazila za materialne stroške v letu 2016 v skupni višini 4.165,00 €,
 nakazila za programe dela v letu 2016 v skupni višini 1.412,00 € in
 nakazila za vlaganja v objekte in opremo v letu 2016 v skupni višini 120,00 €.
ODHODKI
Skupni odhodki (materialni stroški, program dela in vlaganja v objekte in opremo) v letu 2016 znašajo
5.697,00 € oz. 61% celotnega Finančnega načrta za leto 2016.
OBRAZLOŢITEV ODHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:
811008 Vlaganja v objekte in opremo
V FN za leto 2016 je bilo planiranih 188,00 € sredstev in od tega porabljenih 120,00 €, kar predstavlja 64%
realizacijo.
810508 Materialni stroški
Materialni stroški za delovanje Mestne četrti so bili predvideni v FN za leto 2016 v višini 5.250,00 € in
porabljeni v višini 4.165,00 €, kar predstavlja 79% realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni
material in storitve (čiščenje poslovnih prostorov), telekomunikacijske storitve, sejnine članom Sveta MČ,
ogrevanje in zavarovanje objekta.
810608 Programi dela
V FN za leto 2016 je bilo planiranih 3.840,00 € sredstev in od tega porabljenih 1.412,00 €, kar predstavlja
37% realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve (čiščenje poslovnih
prostorov), ogrevanje in električno energijo.
DENARNA SREDSTVA IN ČASOVNE RAZMEJITVE S STANJEM NA DAN 31. 12. 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stanje sredstev na TRR
zaporedna številka izpiska UJP
sredstva znamk
naročilnica zaključena z zap. številko
izdani račun zaključen z zap. številko
pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)
neplačani odhodki (konti skupine 18)
neplačani prihodki (konti skupine 28)

1.345,80 €
99
17,00 €
10/2016
/
17,00 €
792,28 €
397,47 €
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ODDANA EVIDENČNA JAVNA NAROČILA V LETU 2016
STATISTIČNI PODATKI ZA EVIDENČNA JAVNA NAROČILA V LETU 2016
Mestna občina Maribor, Mestna četrt Radvanje

1
uradni naziv in naslov izvajalca

2
predmet
javnega
naročila

Čiščenje objektov Majda Pintarič, s.p., Puncerjeva ulica 3, 2000 Maribor
Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
DZS, zaloţništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana
Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Biroprodaja d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota
Engrotuš d.o.o., Tuš supermarket Radvanje, Streliška cesta 24, 2000 Maribor
MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, poslovalnica Maribor, Trţaška 87
Ivan Celcer - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Stolni vrh 51, 2000 Maribor
Ključi - ključavnice Štiftar Benjamin s.p., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

S
S
B
B
B
B
B
B
B

3
skupno število
oddanih
evidenčnih javnih
naročil
1
1
2
2
2
2
1
1
1

4
skupna pogodbena
vrednost
evidenčnih naročil
brez DDV
1.632,00 €
236,92 €
34,56 €
14,72 €
69,63 €
65,17 €
204,16 €
122,76 €
17,13 €

VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMOV IN NALOG MČ RADVANJE V LETU
2016
a) Poročilo o realizaciji planiranih ciljev in planiranih rezultatov MČ Radvanje
 Mestna četrt je sodelovala z društvi in interesnimi skupinami, ki delujejo na območju MČ Radvanje
in jim zagotavljala prostore za izvajanje različnih dejavnosti.
 Na spletni strani www.maribor.si (zavihek MČ in KS) objavljamo aktualne novice in informacije v
zvezi z delovanjem MČ (urnik aktivnosti za krajane, vabila in zapisniki sej Sveta MČ, vabila na
kulturne in druţbene dogodke).
 Sprejemali in obravnavali smo pobude, vloge in pritoţbe (spremembe prometnih reţimov,
poškodovanje/vzdrţevanje javnih površin in lastnine) občanov ter jih obravnavali na sejah Sveta in
posredovali pristojnim sluţbam.
 V sodelovanju s Policijo in inšpekcijskimi sluţbami smo reševali problematiko javnega reda in miru,
ter se seznanjali s prireditvami.
 Redno smo sodelovali z inšpektorjem Medobčinskega inšpektorata, ki je zadolţen za našo MČ.
 Skrbeli smo za urejenost poslovnih prostorov, ki jih brezplačno uporabljajo krajani, da so lahko
njihove aktivnosti potekale normalno.
 Skladno z navodili Sluţbe za MČ in KS smo zakonito in racionalno izvrševali sprejet Finančni načrt
Mestne četrti Radvanje za leto 2016 in dodatno racionalizirali in zniţali stroške poslovanja.
b) Poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela za leto 2016:
V letu 2016 so bile v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Radvanje
organizirane naslednje aktivnosti in dogodki:






likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo vso leto,
organiziranje pilatesa in telovadbe za starejše,
sodelovanje z ročnodelskim kroţkom,
sodelovanjem z Aloja, zavodom za dolgotrajno pomoč, Maribor – izvedba brezplačnih predavanj za
krajane na temo demence,
sodelovanje s SČS – IMZ Radvanje (zbori v prostorih MČ).

ZAKLJUČEK
Naloge in programi, zapisani v Programu dela za leto 2016, so se v zadevnem obdobju izvajali na podlagi
sprejetega Finančnega načrta za leto 2016. Sredstva, s katerimi je v letu 2016 razpolagala Mestna četrt, so
bila pridobljena in porabljena namensko.

Pripravila:
Metka Čonč
tajnica MČ Radvanje
Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje

11

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Poročila Inventurne komisije za leto 2016 – Ad 6

GRADIVO
PRIPRAVILI:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje sprejme in potrdi Inventurni
elaborat popisa sredstev terjatev in obveznosti na dan 31.
12. 2016.
2. Svet Mestne četrti Radvanje potrdi predlagano Poročilo o

popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
ter drobnega inventarja s stanjem na dan 31. 12. 2016 ter se
strinja z odpisom namiznega kalkulatorja, podaljška za
pisalni stroj, ISDN priključka, tiskalnika HP OJ 6500 in
tiskalnika CE459A HP LJ P2055DN.

OBRAZLOŢITEV:
Inventurna komisija v sestavi: Pavla Mlinarič (predsednica), Branko Ašič (član) in Andrej
Gulič (član), se je sestala in opravila popis drobnega inventarja, popis obveznosti in terjatev
ter finančnih sredstev na dan 31. 12. 2016.
Popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja je bil opravljen
dne 11. 01. 2017 na lokaciji Lackova cesta 43, 2000 Maribor.

Popis denarnih sredstev in časovnih razmejitev, terjatev in obveznosti ter splošnega sklada
je bil opravljen dne 31. 01. 2017.
V prilogi je Inventurni elaborat popisa sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2016 po
končni uskladitvi s Sektorjem za računovodstvo, UFP, Mestne uprave MOM ter Poročilo o
popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja s
stanjem na dan 31. 12. 2016.
Inventurna komisija je popis opravila v popolni sestavi in predlaga Svetu MČ Radvanje, da
inventurni elaborat sprejme v podani obliki. Inventurna komisija predlaga za odpis: namizni
kalkulator, podaljšek za pisalni stroj, ISDN priključek, tiskalnik HP OJ 6500 in tiskalnik
CE459A HP LJ P2055DN.
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MESTNA ČETRT RADVANJE
MARIBOR, Lackova 43
INVENTURNI ELABORAT POPISA SREDSTEV,
TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31. DECEMBER 2016
I . OSNOVNA SREDSTVA
Popisno stanje osnovnih sredstev se ujema s stanjem v knjigovodski evidenci in je priloga k inventurnemu
elaboratu.
Opravljen je tudi popravek vrednosti osnovnih sredstev.
1. Vrednost OS - opreme na dan 31.12.2016
Popravek vrednosti opreme
2. Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena OS
3. Splošni sklad za drugo

10.588,22
10.510,35
77,59
114,38

Predlogi inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev so priloga k inventurnemu elaboratu.
II. DROBNI INVENTAR V UPORABI
Drobni inventar je komisija fizično popisala. Drobni inventar v uporabi je 100% odpisan in se vodi v pomoţni
evidenci po vrsti drobnega inventarja.
Predlogi inventurne komisije za odpis drobnega inventarja so priloga k inventurnemu elaboratu.
III. DENARNA SREDSTVA
Stanje denarnih sredstev je popisano na podlagi izpiskov Uprave RS za javna plačila - UJP in na podlagi
dejanskega stanja. Popisno in knjiţno stanje se ujema.
1. Transakcijski račun
2. Porto blagajna-stanje poštnih vrednotnic
3. Pasivne časovne razmejitve (porto blagajna)

1.345,80
17,00
17,00

IV. TERJATVE
1. Terjatve do kupcev - najemniki
2. Preplačila obveznosti
3. Kratk.terj.do posr.in nepos.upor.pror.drţave in občine
3. Neplačani prihodki (konti skupine 28)

0,00
0,00
397,47
397,47

Specifikacija terjatev po nazivu kupcev je priloga k inventurnemu elaboratu.

V. OBVEZNOSTI
1. Obveznosti do dobaviteljev
2. Kratk.obv.do pos.in neposr.upor.pror.drţave in občine
3. Neplačani odhodki (konti skupine 18)

790,63
1.461,83
792,28

Specifikacija obveznosti po nazivu dobaviteljev je priloga k inventurnemu elaboratu.
Inventurna komisija je popis opravila v popolni sestavi in predlaga svetu MČ, da inventurni elaborat sprejme v
podani obliki.
MČ RADVANJE
Predsednik sveta:
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Določitev predstavnika v delovni skupini za participatorni
proračun – Ad 7

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje določa za predstavnika v delovni
skupini za širitev in nadaljevanje projekta participatorni
proračun ___________________.

OBRAZLOŢITEV:
MČ Radvanje je bila s strani podţupana dne 21. 02. 2016 pozvana k podaji predloga
predstavnika v delovni skupini za širitev in nadaljevanje projekta participatorni proračun.
Po sklepu ţupana o imenovanju delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta
participatorni proračun z dne 09. 01. 2017 je delovna skupina sestavljala:
- predsednik:
1. Mag. Zdravko LUKETIČ, podţupan
- za člane:
2. Mirjana MIHIN, vodja sluţbe za mestne četrti in krajevne skupnosti
3. Rosana KLANČNIK, vodja sluţbe za delovanje mestnega sveta
4. Matic PRIMC, predstavnik iniciative mestni zbor
5. Cilka ŠUŠTERŠIČ, predstavnica iniciative mestni zbor.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Urni najem prostorov MČ Radvanje – Ad 8

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje sprejme odločitev, da se lahko
prostori Mestne četrti oddajo v najem po urah in sicer za
plačilo 15,00 EUR/h z DDV.
2. Svet Mestne četrti Radvanje sprejme odločitev, da cene
urne uporabnine prostorov Mestne četrti Radvanje veljajo v
veljavi vse do spremembe 17. člena Postopkov ravnanja s
stvarnim premoţenjem MOM v upravljanju mestnih četrti in
krajevnih skupnosti.
3. Svet Mestne četrti Radvanje pooblašča predsednika Mestne
četrti, da odloči o urni oddaji prostorov Mestne četrti v
najem (uporabo).

OBRAZLOŢITEV:
Na Mestno četrt Radvanje prihajajo prošnje za urni najem prostora. Ker interesenti praviloma
prošnjo za najem naslovijo le nekaj dni pred ţeleno uporabo, je skoraj nemogoče sklicati sejo
Sveta in sprejeti odločitev glede oddaje. Iz tega razloga je smotrno pooblastiti predsednika
Sveta MČ, da lahko sprejme odločitev o urni oddaji prostorov Mestne četrti Radvanje.
Potrebno je določiti tudi ceno urne uporabnine prostorov Mestne četrti. Predsednik MČ
Radvanje predlaga ceno 15,00 EUR/h z DDV.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pobude in predlogi krajanov – Ad 9

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Nino Kac, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje se opredeli glede predloţene
problematike.

OBRAZLOŢITEV:
Na MČ Radvanje je bila s strani krajanov izpostavljena sledeča problematika:
- Pobuda za spremembo prometnega reţima na ulici Ob ribniku

Zg. Radvanje, 21.12.2016
Zadeva: PREDLOG NOVE UREDITVE PROMETNEGA REŽIMA V OB RIBNIKOVI ULICI
Spoštovani,
glede na pretirano obremenjenost naše Ob ribnikove ulice s prometom v obe smeri, bi predlagala
predvsem zaradi varnosti otrok in tudi vseh ostalih udeleţencev v prometu, da se naša ulica uredi na
sledeč bolj varen način:
- ureditev pločnika,
- uvedba enosmernega prometa po ulici navzdol, saj v tej smeri vozi avtobus št. 18 Pekre,
- za upočasnitev prometa namestitev leţečih preprek.
Za vse te zgoraj naštete predloge sem ţe slišala, da bi naj bili v planu preureditve naše ulice, zato sem
danes preverila, ali se bo ta zadeva realizirala ali ne. Po razgovoru s tajnico go. Čonč sem pridobila
informacijo, da te ureditve ţal ni v planu. Menim, da je v Zg. Radvanju prav ta naša ulica od vseh
ostalih ulic najbolj obremenjena in s tem tudi najbolj nevarna. Pešci stopamo direktno na prometno
cesto, kjer vozniki dobesedno divjajo v obe smeri. Pri dovozih z avtomobili na naša dvorišča nam
marsikateri voznik hupa, ker nima takoj proste poti za njegovo nadaljevanje divjanja po cesti. Tudi
policisti bi bili tukaj dobrodošli z meritvami hitrosti, ker veliko voznikov omejitve krepko
vsakodnevno prekorači.
Upam, da sem zadevo po nujni prometni preureditvi dovolj dobro utemeljeno predstavila in boste
lahko še ta moj predlog uvrstili v plan realizacije za naslednje leto 2017.
Prosim tudi za pisni odgovor.
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- Prometna in parkirna problematika na Borštnikovi ulici med Radvanjsko in
Kardeljevo

- Problematika smeti
Radvanje, 02. 03. 2017

Spoštovani,
kot krajanka naše krajevne skupnosti zgornje Radvanje ţe dalj časa opaţam veliko onesnaţenje ob naših
sprehajalnih poteh. To ni vzpodbudno ne za nas sprehajalce, kaj šele za turizem, ki naj bi ga vzpodbujali.
Zato bi bilo mogoče dobro, da bi spodbudili lastnike turističnih in športnih objektov, da bi zaradi lastne
koristi skrbeli za svojo bliţnjo okolico (Arena – smetnjaki, Golf igrišče – okolica bifeja, Nogometna igrišča
s športnimi igrali in vse povezovalne poti so odlagališče smeti).
Kot krajevna skupnost pa bi mogoče vzpodbudno delovali tudi na krajane (dodatni koši, opozorilne table z
napisi „prepovedano odlaganje smeti“ na krajih, kjer se smeti stalno pojavljajo) in vzgoja v vrtcu in šoli, da
bi se onesnaţevanje zmanjšalo.
1x letna akcija čiščenja je dobrodošla, a drugi dan lahko v grmovju ţe najdemo omare, kavče, razno
plastiko in oblačila. Še posebno zaskrbljujoče je, da ostajajo azbestne salonitke in stare gume kot
dolgotrajni spomeniki, ki se jih nihče ne dotakne, kljub temu da imamo Snago in njene usluge. Opaţam
tudi odmetavanje večjih količin kruha. Odlaga se tudi odpadke obrezovanja, hišnih popravil (strehe, opeka,
pleskarske barve v posodah in …) Smeti se odlagajo predvsem v večernih urah ali zgodaj zjutraj predvsem
slabo vzgojeni odrasli, ne nujno krajani Radvanja. Ţal se vse to dogaja kljub temu ali mogoče ravno zaradi
tega da je v neposredni bliţini urejeno odlagališče kosovnih odpadkov.
Lahko bi vključili tudi krajane, jih informirali, kaj lahko storijo v primeru, da opazijo osebe, ki odlagajo
smeti oziroma opazijo smeti – koga lahko obvestijo v tem primeru, da pride in jih odpelje. Lahko bi v
samo problematiko vključili tudi lokalne medije, ki bi lahko opozarjali na teţave ter hkrati osveščali
prebivalce, česa se ne sme početi. Prav tako bi lahko mediji informirali občane, kam lahko javijo lokacije
smeti, če jih opazijo.
Prilagam vam nekaj slik, ki sem jih posnela v dneh, ki je izpisan na samih slikah (slike bodo na vpogled).
V upanju na kakršen koli uspeh vas pozdravljam.

