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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI SVETA MESTNE
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NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 14. redne 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 14. redne seje
Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 14. redne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 14. redne 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: 01300-79/2017-4
Datum: 09. 06. 2017

ZAPISNIK
14. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v sredo, 07. junija 2017 ob 18. 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. Helena Kujundţić Lukaček, g.
Mladen Kutnjak, ga. Nada Mitrovič in g. Milan Povoden.
Ostali prisotni: Metka Čonč - referentka MČ Radvanje
Odstotni člani Sveta: ga. Sabina Drobeţ (op.), ga. Nataša Kajba Gorjup (op.), ga. Lidija Polovič
(op.), ga. Suzana Recek Pavlović in g. Boris Rošker.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Poročilo dela delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta participatorni proračun
5. Poročilo dela Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
6. Nepretočnost Radvanjskega potoka
7. Pobude in predlogi
8. 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.
Ker ob 18. uri še ni bilo dovolj prisotnih članov, smo počakali in s sejo pričeli ob 18.10 uri.
Na podlagi izpolnjene in podpisane liste prisotnosti je predsednik ugotovil, da je od 12 izvoljenih
članov Sveta prisotnih 7 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.
Prisotni člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 1/14
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 13. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Poročilo dela delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta participatorni proračun
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5.
6.
7.
8.

Poročilo dela Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Nepretočnost Radvanjskega potoka
Pobude in predlogi
Razno
Ad 3/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta MČ Radvanje

Zapisnik 13. 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.
G. Povoden je pohvalil odzivnost Urada za komunalo, promet in prostor, saj so na pobudo po potrebi
obnovitve talne signalizacije na Borštnikovi ulici ukrepali zelo hitro in jo pobarvali. Vprašal je, kaj je
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja storila v zvezi s
problematiko smeti na območju MČ Radvanje. G. Goleţ mu je povedal, da se on osebno kot
predsednik Komisije dogovarja s predstavniki podjetja Snaga d.o.o. za sestanek, na katerem bi se
dogovorili o problematiki. Njegova ideja je, da bi se na snaginem odlagališču omogočilo, da bi krajani
na vnaprej določen dan lahko pripeljali odpadke brezplačno.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 13. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na
predlog predsednika glasovali in sprejeli

SKLEP 2/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 13. redne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 3/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 13. redne seje Sveta MČ
Radvanje.
Ad 4/
Poročilo dela delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta participatorni proračun
G. Kac se je kot predstavnik MČ Radvanje redno udeleţeval sej delovne skupine za širitev in
nadaljevanje projekta participatorni proračun (v nadaljevanju PP), ki jo sestavljajo predstavniki MOM,
predstavniki MČ in KS, ki so se odločile, da ţelijo sodelovati v projektu PP in predstavniki IMZ. Na
sejah so pripravljali vsebino gradiva v zvezi z glasovanjem krajanov o projektih, ki bi bili zajeti v PP,
določili so ključ delitve sredstev med sodelujočimi MČ in KS in se pogovarjali o finančnem okvirju za
namen izvedbe PP.
Ker ţupan ni določil finančnega okvirja oz. gradivo o PP ni bilo potrjeno na dnevni red seje Mestnega
sveta, so se predstavniki IMZ odločili, da v delovni skupini ne bodo več sodelovali. Zaradi tega so tudi
umaknili spletni portal za izvedbo projekta.
Odprla se je razprava o pomembnosti nadaljevanja s projektom PP v MČ Radvanje, saj je ţe na
podlagi dosedanjega PP realiziranih kar nekaj projektov; sicer ne vseh, ampak bistveno več kot bi jih
bilo brez prisotnosti PP.
Na seji delovne skupine za širitev in nadaljevanje projekta participatorni proračun je bilo podano
navodilo, da morajo Sveti MČ in KS sprejeti sklep, ali ţelijo, da njihovi predstavniki še nadaljujejo s
sodelovanjem v delovni skupini.
Prisotni člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 4/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil s potekom dela delovne skupine za širitev in
nadaljevanje projekta participatorni proračun.
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in
SKLEP 5/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje je potrdil, da predstavnik MČ Radvanje nadaljuje s sodelovanjem v
delovni skupini za širitev in nadaljevanje projekta participatorni proračun.
Ad 5/
Poročilo dela Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
G. Goleţ je podal pisno poročilo o delu Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in
varovanje okolja, ki so ga člani Sveta prejeli skupaj z vabilom. Poročilo je na seji povzel in poudaril
pomembne doseţke Komisije, kot so udeleţba članov na sestanku na temo novega izvedbenega akta
za območje Mariborskega Pohorja, povabili so go. Lidijo Kodrič Vuk, ki je na seji Komisije predstavila
veljavno projektno urbanistično zasnovo v MČ Radvanje. Na seji je bil prisoten tudi g. Blaţ Gojkošek,
ki se zavzema za vkop daljnovoda, ki prečka njegovo (še kmetijsko) zemljišče ob Ulici Pohorskega
odreda med osnovnima šolama in predstavil svoje načrte. Prisotni so bili tudi krajani zaselka Na griču,
ki plačujejo prispevke za kanalizacijo, vendar nanjo niso priključeni. Obljubljen jim je bil sestanek z g.
Koprčino, ki je sklican za jutrišnji dan.
Na temo hortikulturne ureditve Radvanja kot postavke PP je bil organiziran sestanek na Uradu za
komunalo, promet in prostor (UKPP), kjer so pojasnili, da sredstev ni več predvidenih in da je bila ta
postavka PP realizirana s postavitvijo in zasaditvijo cvetličnih korit ob vzpenjači. Na sestanku so našli
pot, kako se lahko pride do realizacije hortikulturne ureditve, kot si jo je zamislila IMZ – SČS
Radvanje, vendar mimo PP. Če da MČ Radvanje predlog, ji bo UKPP pomagal poiskati ustrezno
lokacijo in presodil, ali je postavitev ustrezna. Teţava je, ker bi morala MČ Radvanje postavitev oz.
prvo zasaditev financirati sama, Nigrad bi pa prevzel nadaljnje vzdrţevanje. Ker MČ Radvanje lastnih
sredstev za postavitev nima, je rešitev moţna s pomočjo samoprispevkov krajanov ali donacij, kar je
konec koncev drugje v tujini stalna praksa.
Komisija je obravnavala razne pobude krajanov, na Snago so pisali v zvezi z odprtim dnevom
odlagališča Radvanje, kot ukrep zmanjšanja onesnaţenosti. Podali so odgovor na temo Borštnikove
ulice, pri tem je posredovala ga. Kujundţić Lukaček na Mestnem svetu MOM. Posredovali so v
sosedskem sporu, ţal neuspešno. Seznanili so se s problematiko onesnaţevanja v okolici centra
Draš, kjer občasno močno zaudarja v zraku in si zadevo ogledali na terenu.
V planu so sestanki na Snagi za pomoč pri čiščenju kraja in na Nigradu za seznanitev z nevarnim
naravnim okoljem med Kurirsko potjo in odlagališčem smeti za bencinsko črpalko MOL, kjer je po
besedah poveljnika PGD Radvanje in člana komisije za komunalne zadeve, Aleša Petriča, v zadnjem
času ţe večkrat prišlo do manjših poţarov v naravnem okolju, kar ogroţa varnost krajanov. Udeleţili
so se čistilne akcije v organizaciji TD Radvanje. Ţal je bila udeleţba članov sveta MČ in Komunalne
komisije porazna in je pokazatelj nesodelovanja MČ z aktivnimi krajevnimi društvi, ki si prizadevajo k
doprinosu h kraju. Člane sveta je pozval k večjemu sodelovanju na prihodnjih čistilnih akcijah.
G. Kutnjak je izpostavil problematiko, ki je bila tudi ţe obravnavana na seji Komisije za komunalne
zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja in sicer vkop daljnovoda. Lastnik zemljišča, na
katerem je postavljen daljnovod, ţeli na svojem zemljišču izgraditi dom upokojencev oz. varovana
stanovanja za starejše občane. G. Kutnjaku je nepojmljivo, da ţeli lastnik zemljišča stroške vkopa
daljnovoda nekako naprtiti MČ Radvanje oz. MOM, medtem ko so njegovi načrti na zemljišču
dobičkonosne narave.
G. Kutnjak je tudi opozoril na ţe obravnavano problematiko zemljišč med Roţnodolsko in Kosovo
ulico, ki se prodajajo. Gre za gradbene parcele, na katerih je razraščen gozd in glede na dejstvo, da je
v Radvanju zelo veliko hiš neposeljenih, se mu zdi nesprejemljivo, da se prodajajo nova zemljišča, na
katerih bodo krčili gozdove.
G. Gomzi je pohvalil delo Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje
okolja ter predvsem zagnanost njenega predsednika, g. Goleţa.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
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SKLEP 6/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se seznani z delom Komisije za komunalne zadeve, promet,
urejanje prostora in varovanje okolja.
in
SKLEP 7/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se na Urad za komunalo, promet in prostor, MOM,
pošlje zahteva po preveritvi stanja gradbenih parcel med Roţnodolsko in Kosovo ulico, ki se
prodajajo, ter ustreznost kanalizacijske infrastrukture na tem območju.
Ad 6/
Nepretočnost Radvanjskega potoka
Na MČ Radvanje je dne 09. 05. 2017 ponovno prispela pritoţba nad nepretočnostjo Radvanjskega
potoka, ki opozarja na njegovo zamašitev oz. neustrezno vzdrţevanje s prošnjo, da se pristopi k
celostnemu reševanju odpravljanja poplavljanja zaradi nepretočnosti. Po pretekli pritoţbi glede iste
zadeve je MČ Radvanje dosegla, da so očistili vodotok, vendar je šlo le za enkraten dogodek. Ker se
omenjene teţave s tem niso trajno odpravile, bo potrebno poiskati trajnejše rešitve.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 8/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da ga. Kujundţić Lukaček izpostavi problematiko
nepretočnosti Radvanjskega potoka na naslednji seji Mestnega sveta, ki je predvidena za dan
29. 06. 2017.
Ad 7/
Pobude in predlogi
27. Športni vikend Maribora 2017
G. Kutnjak je pohvalil organizacijo 27. Športnega vikenda Maribora 2017, ki se je odvijal v soboto, 03.
06. 2017, in nedeljo, 04. 06. 2017. Maribor potrebuje več takšnih pozitivnih dogajanj.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 9/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da referentka pošlje Športni zvezi Maribor dopis s
pohvalo organizacije 27. Športnega vikenda Maribora 2017.
Ad 8/
Razno
Vloga za uporabo prostorov MČ Radvanje
V tajništvo sta prispeli 2 vlogi za uporabo prostorov, ki sta jih oddala Društvo Spominčica in Zavod
Aloja, ki je ţe lansko leto v prostorih MČ Radvanje izvajal predavanja na temo demence. Oba subjekta
bosta posamično in/ali skupaj izvajala brezplačne socialno varstvene programe (pomoč osebam z
demenco in njihovim svojcem).
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 10/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje dovoljuje Društvu Spominčica in Zavodu Aloja brezplačno
uporabo prostorov MČ Radvanje za namen izvajanja socialno varstvenih programov (pomoč
osebam z demenco in njihovim svojcem), ki bodo za krajane brezplačni. Takoj, ko bodo
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določeni datumi predavanj, se s subjektoma sklene pogodba o izvajanju programa dela do 31.
12. 2018.
in
SKLEP 11/14
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje vključuje socialno varstvene programe v organizaciji Društva
Spominčica in Zavoda Aloja v program dela MČ za leto 2017-2018.
Brezplačne vstopnice za Zlato lisico 2018
G. Kac je predlagal ustanovitev komisije, ki bi vodila organizacijo razdeljevanja brezplačnih vstopnic
za Zlato lisico 2018. Poudaril je, da se je treba z organizatorjem dogovoriti o večjem številu vstopnic,
ki bi jih namenili za razdeljevanje v MČ. Predlagal je tudi, da bi se nekaj članov Sveta sestalo z
organizatorjem na sestanku, na katerem bi dorekli podrobnosti glede števila vstopnic in načina
razdeljevanja vstopnic med gospodinjstva.
Sodelovanje z IMZ
G. Goleţ je povedal, da je prebral zapisnik Mestnega zbora IMZ, v katerem je eden izmed sklepov, da
se na spletni strani MOM pod rubriko PP objavi realizirane projekte PP. Ker za sklepom s strani IMZ –
SČS Radvanje ni bilo akcije, je g. Goleţ pozval g. Pukšiča, da pripravi gradivo in da bo MČ poskrbela,
da bo zadeva objavljena. Ravno danes je prejel vso gradivo, ki ga je potrebno urediti in poslati
ustreznim sluţbam MOM v objavo.
Krožni promet pod Pohorsko vzpenjačo
G. Kac je povedal, da je sicer od nepreverjenega vira slišal, da bi se naj pred kroţnim prometom pri
vzpenjači postavil potopni steber, na parkirišču pa bi naj postavili otroško igrišče. Razvila se je
razprava o moţnostih. Na kriţišču, kjer je desno parkirišče in levo dovoz do Draš centra, bi bilo
mogoče smiselno uvesti kroţišče, ampak dokler ni zadeva predstavljena uradno, je to ena izmed
potencialnih moţnosti. Dejstvo je, da je predvsem v času smučarske sezone na tem predelu velika
gneča in je treba ob morebitnem uvajanju sprememb prometnega reţima to vzeti v obzir.
Kolesarska pot med Ljubljansko ulico in Betnavskim gradom
G. Kaca so krajani opozorili, da kolesarska pot med Ljubljansko ulico in Betnavskim gradom ni
dvosmerna. Razlog temu je prostorska stiska, saj ob vzpostavitvi dvosmerne kolesarske poti ne bi bilo
prostora za pešce. Dejstvo je, da je ta odsek zelo prometen in so kolesarji na cesti v veliki nevarnosti,
velikokrat pa ravno zaradi njih prihaja do prometnih zastojev.

Ker ni bilo dodatnih pobud za razpravo, se je predsednik Sveta MČ Radvanje prisotnim zahvalil za
udeleţbo in sejo zaključil ob 19.16 uri.

Zapisala:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. 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 8. dopisne
seje Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 8. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 8. 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.

8

Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-92/2017-2
Datum: 14. 7. 2017

ZAPISNIK
8. dopisne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila izvedena v obdobju
od 30. junija 2017 do 14. julija 2017

Dnevni red seje:
1. Projekt preureditve postajališča in trga na Vzpenjači
Obrazloţitev:
Mestna četrt Radvanje je bila dne 23. 6. 2017 s strani Sektorja za komunalo in promet, Urad
za komunalo, promet in prostor, Mestna uprava, Mestna občina Maribor (v nadaljevanju
Sektor za komunalo in promet) obveščena o nameravanih investicijah na območju
avtobusnega postajališča ob Vzpenjači.
Dne 28. 6. 2017 je bila na sedeţu MČ Radvanje izvedena predstavitev projekta preureditve
postajališča s trgom. Projekt sta predstavila g. Aleš Klinc iz Sektorja za komunalo in promet
in g. Uroš Lobnik, arhitekt preureditve.
Sektor za komunalo in promet prosi, da se Svet MČ Radvanje opredeli do projekta.
Rezultat seje:
Do 14. julija 2017 je glasovalo devet (9) članov Sveta MČ Radvanje: ga. Sabina Drobeţ, g.
Aleksander Goleţ, g. Zmago Gomzi – podpredsednik, ga. Helena Kujundţić Lukaček, g.
Mladen Kutnjak, ga. Nada Mitrovič, ga. Lidija Polovič, g. Milan Povoden in g. Boris Rošker.
Do 14. julija 2017 niso glasovali trije (3) člani Sveta MČ Radvanje: g. Nino Kac – predsednik,
ga. Nataša Kajba Gorjup in ga. Suzana Recek Pavlovič.
Na podlagi oddanih glasov v določenem roku je bilo ugotovljeno, da je bila 8. dopisna seja
Sveta MČ Radvanje sklepčna, saj je svoje glasove oddalo 9 članov Sveta MČ Radvanje od
12-ih izvoljenih članov Sveta (4 po e-pošti in 5 osebno v tajništvo).
Člani Sveta MČ Radvanje so tako na 8. dopisni seji Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 1/8D :
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŢANIH OD 9-ih ODDANIH GLASOV)
Svet Mestne četrti Radvanje soglaša z izvedbo projekta preureditve postajališča in
trga ob Vzpenjači.

Zapisala:
Metka ČONČ
referentka MČ Radvanje
Nino KAC
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev realizacije Finančnega načrta MČ
Radvanje za obdobje 1-6/2017 z oceno realizacije do konca leta
2017 – 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 MČ Radvanje potrdi realizacijo Finančnega načrta MČ
Radvanje za obdobje 1-6/2017 z oceno realizacije do konca leta
2017.

OBRAZLOŢITEV:
Obrazloţitev realizacije 1-6/2017 z oceno realizacije do konca leta 2017 za MČ Radvanje je
bila pripravljena v tajništvu MČ Radvanje in usklajena s Sluţbo za MČ in KS. Realizacija FN
MČ Radvanje za obdobje 1-6/2017 z oceno realizacije za leto 2017 se članom Sveta
predlaga v potrditev.
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 41001-15/2017-13
Datum: 14. 7. 2017

OBRAZLOŢITEV POLLETNE REALIZACIJE PRIHODKOV I-VI 2017 Z OCENO
REALIZACIJE ZA LETO 2017
0608 MESTNA ČETRT RADVANJE
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore – urna uporaba prostorov
Na tej proračunski postavki v Finančnem načrtu za leto 2017 ni bilo planiranih prihodkov.
Svet MČ Radvanje je na 13. redni seji, ki je bila dne 15. marca 2017, sprejel sklep o urni
uporabi prostorov – prostori MČ Radvanje se lahko oddajo v najem po urah za plačilo 15
EUR/h z DDV. V aprilu se je prostor oddal končnemu uporabniku, zato so v obdobju januar –
junij na tej postavki realizirana sredstva v višini 30 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do
konca leta 2017 realizirana sredstva na tej postavki v višini 210 EUR.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za tekočo porabo
Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2017 planiranih je 7.040 EUR
sredstev za kritje materialnih stroškov za potrebe delovanje MČ Radvanje. Gre za sredstva,
ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot proračunski uporabnik in predstavljajo
priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih odredb za dotacije sredstev glede na
mesečno porabo. V obdobju januar – junij 2017 je bilo na TRR MČ Radvanje nakazanih
1.892 EUR oz. 26,9 % planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca leta 2017
prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej proračunski postavki realizirani v celoti oz. v višini
7.040 EUR.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za programe dela
Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2017 planiranih je 4.250 EUR
sredstev za kritje stroškov Programov dela MČ Radvanje, kamor spadajo tudi nekateri stroški
tekoče porabe po ključu delitve 30 % Programi dela in 70 % Materialni stroški. Gre za
sredstva, ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot proračunski uporabnik in
predstavljajo priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih odredb za dotacije sredstev
glede na mesečno porabo. V obdobju januar – junij 2017 je bilo na TRR MČ Radvanje
nakazanih 839 EUR oz. 19,7 % planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca
leta 2017 prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej proračunski postavki realizirani v celoti
oz. v višini 4.250 EUR.

Pripravila:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 41001-15/2017-12
Datum: 14. 7. 2017

OBRAZLOŢITEV POLLETNE REALIZACIJE ODHODKOV I-VI 2017 Z OCENO
REALIZACIJE ZA LETO 2017
0608 MESTNA ČETRT RADVANJE
04
0403
04039003

06
0602
06029001

11.990

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne sluţbe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
811008
Vlaganja v objekte in opremo
420224

Nakup opreme za tiskanje in razmnoţ.

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

420500

Investicijsko vzdrţevanje in izboljšave

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
Delovanje oţjih delov občin
810508
Materialni stroški

810608

3.045

700
700
700
700

314
314
314
314

400

314

0

0

300

0

11.290

2.731

7.040

1.892

402000

Pisarniški material in storitve

350

49

402001

Čistilni material in storitve

980

403

402009

Izdatki za reprezentanco

240

0

402099

Drugi splošni material in storitve

300

124

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203

400

179

2.400

440

Voda in komunalne storitve

150

39

402204

Odvoz smeti

36

16

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

480

228

402206

Poštnina in kurirske storitve

100

37

402500

Tekoče vzdrţevanje poslovnih objektov

50

0

402504

Zavarovalne premije za objekte

240

2

402605

Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča

54

47

402905

Sejnine udeleţencem odborov

0

297

402930

Plač. storitev org.,pooblašč.za plač. promet

10

3

402999

Drugi operativni odhodki

1.250

28

4.250

839

Programi dela KS in MČ
402000

Pisarniški material in storitve

50

0

402001

Čistilni material in storitve

660

269

402009

Izdatki za reprezentanco

300

0

402099

Drugi splošni material in storitve

200

69

402112

Protokolarna darila ipd.

150

0

402200

Električna energija

265

128

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

400

293

402203

Voda in komunalne storitve

100

26

402204

Odvoz smeti

24

11

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

0

11

402504

Zavarovalne premije za objekte

60

1

402605

Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča

36

31

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.460

0

402912

Posebni davek na določene prejemke

380

0

402999

Drugi operativni odhodki

165

0
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ODHODKI
Odhodki Mestne četrti za leto 2017 so v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 11.990
EUR. V obdobju januar – junij je bilo porabljenih 3.045 EUR ali 25,4 % planiranih sredstev.
Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2017 porabljena vsa v veljavnem finančnem
načrtu planirana sredstva v višini 11.990 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem

811008 - Vlaganja v objekte in opremo
Za investicijsko vzdrţevanje in izboljšave je v letu 2017 planiranih 700 EUR za namen
nakupa novega tiskalnika (multifunkcijske naprave) in za sprotna investicijska vzdrţevanja. V
obdobju januar – junij 2017 je bilo porabljenih 314 EUR ali 44,9 % sredstev za
multifunkcijsko napravo. V nadaljevanju leta 2017 (VII-XII) so planirane sprotne investicijske
izboljšave (splošna popravila). Mestna četrt ocenjuje, da bodo za ta namen do konca leta
porabljena vsa v veljavnem finančnem načrtu planirana preostala sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
810508 - Materialni stroški
V sprejetem finančnem načrtu za leto 2017 je planiranih 7.040 EUR sredstev. V obdobju
januar – junij 2017 je bilo porabljenih 1.892 EUR ali 26,9 % planiranih sredstev.
Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za stroške ogrevanja v višini 440
EUR, za čistilni material in storitve v višini 403 EUR, za izplačilo sejnin članom Sveta MČ
Radvanje v višini 297 EUR, za telefon, fax in elektronsko pošto v višini 228 EUR in za
električno energijo v višini 179 EUR.
Do konca leta 2017 bo porabljenih 100 % planiranih sredstev oz. preostanek planiranih
sredstev v višini 5.148 EUR.
810608 - Programi dela KS in MČ
Za programe dela je v sprejetem finančnem načrtu za leto 2017 planiranih 4.250 EUR. V
obdobju januar – junij 2017 je bilo porabljenih 839 EUR ali 19,7 % paniranih sredstev. Največ
sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za stroške ogrevanja v višini 293 EUR,
za čistilni material in storitve v višini 269 EUR ter za električno energijo v višini 128 EUR.
Do konca leta 2017 bo porabljenih 100 % planiranih sredstev oz. preostanek planiranih
sredstev v višini 3.411 EUR.
Vsa sredstva so bila porabljena namensko, racionalno in skladno z veljavnim Finančnim
načrtom za leto 2017 in Programom dela za leto 2017.

Pripravila:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Obravnava vabila k sodelovanju na storţkovanju – Ad 6

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 seznani s programom
storţkovanje in ga obravnava. V primeru potrditve se program
dela za leto 2017 dopolni s predlagano aktivnostjo.

OBRAZLOŢITEV:
Na Zboru SČS Radvanje so se pogovarjali o nadgradnji lanskoletnega storţkovanja, ki ima
letos namen vključiti vse krajane MČ Radvanje. Ga. Markuš je v njihovem imenu kontaktirala
tajništvo MČ Radvanje s prošnjo po pomoči tiskanja letakov za vsa gospodinjstva v MČ in za
brezplačno uporabo sejne sobe v namen ustvarjalnih delavnic.
Ker aktivnost ni predvidena v programu dela za leto 2017, jo je treba obravnavati in v primeru
potrditve razširiti program dela za leto 2017.
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Program Storţkovanja 2017
Aktivnosti
1. Izdelovanje obešank s storţki in lepimi mislimi : »Storţek za srečo«
 za sosede in sokrajane – obešanje na ograje in vrata
 za okrasitev javnih površin (poudarek na drevesih in stebrih ob glavnih ulicah v MČ ; brez
listkov z lepimi mislimi)
2. Natečaj za najbolj izvirno kreacijo iz storţev z razstavo
Sodelovanje predšolskih in šolskih otrok ter odraslih, posamično in skupinsko, razstava kreacij
z glasovanjem publike in podelitvijo praktičnih nagrad na boţičkovanju,
3. Izdelava spominka – darila
Spodbudi se pekarno, slaščičarno in keksarno, da izdelajo poseben piškot ali medenjak
Storţek za srečo – kot stalni ali sezonski prodajni artikel
4. Knjiţica z zgodbico Storţek za srečo
Poskusi se napisati kratka zgodbica v stilu ljudske pripovedke, ki bi utemeljila storţkovanje.
Zgodbico se ilustrira, prevede in natisne. Uporabi se lahko za pravljične urice za otroke, kot
dodatek k spominku, za dobrodelne namene … Če bo uspelo, se dramatizira za šolsko
predstavo ali nastop.
5. Javni dogodek v okviru Boţičkovanja
razstava kreacij iz storţev, stojnica z menjalnico storţkov za nasmeh, prodaja storţkovih
piškotov, prodaja knjiţice za dobrodelne namene (če bo, je treba določiti za koga ali kaj v
Radvanju)
Izvajalci
 OŠ – sodeluje pri izdelovanju obešank in krasitvi, natečaju kreacij iz storţev, (morda pri
ilustraciji zgodbice ali dramatizaciji)
 Vrtec – izdelovanje obešank in krasitev, pravljična urica po zgodbici (jih brezplačno obišče
Jasna)
 TD – izdelovanje obešank in krasitev, kreacije iz storţev, stojnica na Boţičkovanju,
sodelovanje pri pripravi razstave, glasovanju in razglasitvi nagrajencev
 SČS - izdelovanje obešank in krasitev, kreacije iz storţev, stojnica na Boţičkovanju,
sodelovanje pri pripravi razstave, glasovanju in razglasitvi nagrajencev, zagotovitev nagrad za
natečaj
 Pekarna in/ali slaščičarna, keksarna – izdelava spominka storţek za srečo – poskusimo
motivirati vse
 MČ – sodeluje pri obveščevalnih, promocijskih in organizacijskih aktivnostih
Obveščanje in oglaševanje
 Ustno preko srečanj s posameznimi skupinami
 Radvanjske novice
 Četrtinka
 Mediji (preko obvestila za javnost – članek)
 Plakat (v okviru Boţičkovanja)
 Spletna stran MČ in TD
Pripravljalne aktivnosti:
 Minka - pripravi osnutek teksta za natečaj, ki ga nato uskladimo, se poveţe s sodelavkami v
šoli, vrtcem in TD, da jih spodbudi k sodelovanju
 Jasna - pripravi osnutek zgodbice, se poveţe z udeleţenci zborov SČS, predstavniki MČ in
slaščičarskimi ponudniki, da jih spodbudi k sodelovanju
 Razpis za natečaj bi natisniti kot skupno obvestilo - letak TD, SČS in MČ ter ga razdelili po
nabiralnikih za vsa gospodinjstva - najkasneje oktobra, da bi imeli udeleţenci dovolj časa za
ustvarjanje

