Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-143/2017-2
Datum: 27. 11. 2017

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 16. 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 16. redne seje
Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 16. redne seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 16. 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.

Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta: mc.radvanje@maribor.si
(01300-143/2017-2)

*01300-143/2017-2*
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-130/2017-4
Datum: 17. 11. 2017

ZAPISNIK
16. redne seje Sveta Mestne četrti Radvanje, ki je bila v ponedeljek, 06. novembra 2017
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, g. Mladen
Kutnjak, ga. Nada Mitrovič, g. Milan Povoden, ga. Suzana Recek Pavlović in g. Boris Rošker.
Ostali prisotni: Metka Čonč - referentka MČ Radvanje, ga. Minka Godec - podpredsednica
Turističnega društva Radvanje in g. Janko Majer.
Odstotni člani Sveta: ga. Sabina Drobeţ (op.), ga. Nataša Kajba Gorjup (op.), ga. Helena
Kujundţić Lukaček (op.) in ga. Lidija Polovič (op.).

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta MČ Radvanje
5. Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 8. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
6. Obravnava in potrditev realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje za obdobje 16/2017 z oceno realizacije do konca leta 2017
7. Delovna skupina za participativni proračun
8. Oddaja prostorov za neprofitne dejavnosti v letu 2018
9. Zlata lisica
10. Glamping
11. Pobude in predlogi
12. 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 predsednik ugotovil, da je od
12 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.
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Prisotni člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 1/16
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. Potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta MČ Radvanje
5. Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 8. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
6. Obravnava in potrditev realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje za obdobje 16/2017 z oceno realizacije do konca leta 2017
7. Delovna skupina za participativni proračun
8. Oddaja prostorov za neprofitne dejavnosti v letu 2018
9. Zlata lisica
10. Glamping
11. Pobude in predlogi
12. Razno
Ad 3/
Potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 15. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom
Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika. Ker ni bilo podanih dodatnih
pripomb na zapisnik 15. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na predlog predsednika
glasovali in sprejeli

SKLEP 2/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 15. redne seje Sveta MČ Radvanje.

Ad 4/
Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 14. 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 14. redne seje
Sveta, so prisotni člani Sveta na predlog predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 3/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 14. redne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 4/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepov 14. redne seje Sveta
MČ Radvanje.
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Ad 5/
Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 8. dopisne seje Sveta MČ Radvanje
Zapisnik 8. dopisne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom
Sveta MČ Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika in podal poročilo o realizaciji
sprejetega sklepa. Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 8. dopisne seje Sveta,
so prisotni člani Sveta na predlog predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 5/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi zapisnik 8. dopisne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 6/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo sklepa 8. dopisne seje Sveta
MČ Radvanje.

Ad 6/
Obravnava in potrditev realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje za obdobje 16/2017 z oceno realizacije do konca leta 2017
Gradivo k 6. točki dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom. V nadaljevanju je
referentka MČ na kratko predstavila vsebino realizacije Finančnega načrta MČ Radvanje v
obdobju I-VI 2017. Na predlog predsednika so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 7/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi realizacijo Finančnega načrta MČ Radvanje za
obdobje 1-6/2017 z oceno realizacije do konca leta 2017.

Ad 7/
Delovna skupina za participativni proračun
Referentka je obrazloţila, da se je v projekt za širitev in nadaljevanje participativnega
proračuna prijavilo 6 mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki bodo razdeljene v 3 kroge za
zbiranje predlogov. MČ Radvanje bo na vrsti za zbiranje predlogov predvidoma konec
decembra 2017. Za namen razvrščanja zbranih predlogov je potrebno ustanoviti delovno
skupino v sestavi referent (tajnik MČ) in dva člana Sveta MČ. Za člana delovne skupine sta
se javila ga. Mitrovič in g. Kutnjak.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 8/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi delovno skupino za participativni proračun v
sestavi Metka Čonč, Nada Mitrovič, Mladen Kutnjak.

Ad 8/
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Oddaja prostorov za neprofitne dejavnosti v letu 2018
Referentka je uvodoma pojasnila, da bo MČ Radvanje 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 Mestnih četrti in
Krajevnih skupnosti objavila zbiranje ponudb za oddajo prostorov za izvajanje neprofitnih
dejavnosti v letu 2018.
Ker so bile s strani članov Sveta MČ Radvanje pritoţbe glede urnika aktivnosti društev, ki
motijo delo v tajništvu, so po razpravi člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 9/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se na vlogi za uporabo prostorov za
neprofitne dejavnosti v letu 2018 določi nove pogoje uporabe prostorov in sicer: sejna
soba je na razpolago v ponedeljek, torek in četrtek od 15. ure, v sredo od 17. ure in v
petek od 13. ure naprej.
Ad 9/
Zlata lisica
G. Kac je zaradi slabih izkušenj pri razdeljevanju prostih vstopnic za 53. Zlato lisico predlagal
ustanovitev komisije, ki bi se z organizatorjem dogovorila o tem, če bodo sploh dali kaj
prostih vstopnic, koliko jih bodo namenili krajanom, o načinu razdeljevanja in ostalih
podrobnostih. Za člane komisije so se javili g. Kac, g. Kutnjak in g. Rošker.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 10/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi komisijo za Zlato lisico v sestavi Nino Kac, Mladen
Kutnjak in Boris Rošker. Komisija se bo dogovorila z organizatorjem Zlate lisice o
brezplačnih vstopnicah in načinom razdeljevanja le - teh med krajane.

Ad 10/
Glamping
Besedo je dobil g. Janko Majer, ki je lastnik zemljišč ob Draš centru, na katerih ţeli postaviti
glamping. Njegovo idejo je ţe na kratko predstavil pred nesklepčnim Svetom na 15. redni seji
dne 26. 10. 2017.
G. Majer je predstavil idejo in vizijo za projekt glampinga, ima pa teţavo z veljavnim
prostorskim načrtom, ki predvideva cesto čez njegovo zemljišče. S projektom je ţe seznanil
Urad za komunalo, promet in prostor na MOM (v nadaljevanju UKPP), kjer so mu predlagali,
da najprej pridobi mnenje članov Sveta. Po navedbah g. Majerja je mnenje UKPP, da je
nesmiselno, da sta v prostorskem načrtu predvideni 2 enako dimenzionirani cesti. G. Majer
ţeli v skladu z dogovorom na UKPP še mnenje Sveta MČ Radvanje oz. sprejet sklep, da
Svet MČ Radvanje podpira projekt in se strinja, da predvidena cesta ne bi potekala po
njegovem zemljišču, temveč da bi se uporabila druga enakovredna cesta, ki jo predvideva
prostorski načrt.
Med razpravo se je ob 17.40 uri seji pridruţil g. Gomzi.
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Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 11/16
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje podpira projekt glamping pod Pohorjem in se strinja, da
se del ceste, ki poteka po investitorjevem (g. Janko Majer) zemljišču, izvzame iz
prostorskega načrta.
Ad 11/
Pobude in predlogi
Sodelovanje MČ Radvanje pri izdaji glasila
G. Kac je uvodoma pojasnil, da je ţelja in ideja pomagati Turističnemu društvu Radvanje (v
nadaljevanju TD) pri izdaji glasila Radvanjske novice. Iz naslova neizvedenega
računalniškega tečaja je na voljo nekaj financ, ki bi se jih lahko prerazporedilo v namen
izdaje glasila.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 12/16
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se finančna sredstva, namenjena izvedbi
računalniškega tečaja, prerazporedijo in porabijo za izdajo glasila.
Ob 17.55 uri je zaradi obveznosti sejo zapustil g. Rošker.
Besedo je dobila podpredsednica TD, ga. Minka Godec. Obrazloţila je potek zbiranja
prispevkov za novice in povedala, da je prepozno, da bi se zadeva realizirala do začetka
decembra, zato ona pri izdaji letos ne bo sodelovala. Prav tako je pojasnila način zbiranja in
obdelave prispevkov ter dejstvo, da je potrebno za izdajo glasila pribliţno 3.600 EUR.
Ker je TD v denarni stiski, so se odločili, da letos ne bodo izdali Radvanjskih novic.
Ob 18.10 uri je zaradi obveznosti sejo zapustil g. Kac. Prisotnih je ostalo 6 od 13 članov
Sveta, kar več ni zagotavljalo obligatorne sklepčnosti pri sprejemanju predlaganih sklepov.
Ga. Godec je povedala, da bo TD ne glede na situacijo društva izvedlo Boţični sejem in
pozvala člane Sveta k organizacijski pomoči pri sejmu v obliki finančne pomoči. Prosila je, če
bi MČ Radvanje poravnala račun za tiskarske storitve letakov z vabilom na Boţičkovanje in z
natečajem za Storţkovanje 2017 v vrednosti 162,26 EUR ter račun za Claudio z boţičkom, ki
bo nastopila na sejmu, v vrednosti pribliţno 400,00 EUR.
Ker Svet MČ Radvanje več ni bil sklepčen, člani Sveta niso mogli sprejeti sklepa glede
zadeve, zato se bo o tem odločalo na naslednji seji.
Ad 12/
Razno
Ker ni bilo dodatnih pobud za razpravo, se je podpredsednik Sveta MČ Radvanje prisotnim
zahvalil za udeleţbo in sejo zaključil ob 18.35 uri.

Zapisala:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Obravnava odstopne izjave gospe Sabine Drobež – 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:

Člani Sveta Mestne četrti Radvanje sprejmejo odstopno izjavo
članice Sveta MČ Radvanje, gospe Sabine Drobež.

OBRAZLOŢITEV:
Mestna četrt Radvanje je dne 07. 11. 2017 prejela odstopno izjavo članice sveta MČ
Radvanje, gospe Sabine Drobeţ, v kateri je pojasnila svoje razloge za odstop.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Čiščenje prostorov MČ Radvanje v letu 2018 – 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:

1.

Člani Sveta Mestne četrti Radvanje se strinjajo, da se
pogodbe za storitve čiščenja s podjetjem Jelka Zemljič s.p., ki
poteče 31. 12. 2017, ne podaljša, saj bo v okviru Službe za MČ
in KS izveden postopek javnega naročanja za storitve
čiščenja.

2.

Do izbire izvajalca javnega naročila se podjetju Jelka Zemljič
s.p. vsak mesec izda naročilnica za storitve čiščenja.

OBRAZLOŢITEV:
Po navodilu Sluţbe za MČ in KS bo izveden postopek javnega naročanja za storitve
čiščenja. Predvidoma bo izvajalec izbran do 01. 01. 2018, zato je smiselno, da se pogodbe
za storitve čiščenja s podjetjem Jelka Zemljič s.p., ki poteče z dnem 31. 12. 2017, ne
podaljša. V primeru, da izvajalec javnega naročila ne bo izbran pravočasno, je tudi smiselno,
da se storitve čiščenja MČ Radvanje mesečno naročajo z naročilnico podjetju Jelka Zemljič
s.p.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2018 – obravnava zbranih
vlog – 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 potrdi/ne potrdi predviden program
izvajanja neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ Radvanje v sklopu
Programa dela za leto 2018. Z vsemi uporabniki se sklene
Pogodba o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto 2018.

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 9. novembra 2017 objavila objavo za zbiranje vlog za
uporabo prostorov MČ Radvanje za neprofitne dejavnosti. Rok za prijavo je bil 24. november
2017. Prostori se oddajo za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Pri zasedanju prostih
terminov imajo prednost društva, ki so prostore uporabljala ob določenih terminih ţe v letu
2017. Določeni so bili novi pogoji uporabe prostorov in sicer: sejna soba je na razpolago v
ponedeljek, torek in četrtek od 15. ure, v sredo od 17. ure in v petek od 13. ure naprej.
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.
Na sedeţ MČ so prispele 4 vloge za odobritev brezplačnega koriščenja poslovnih prostorov:
- 17. 11. 2017 – IMZ – SČS Radvanje
- 20. 11. 2017 – TD Radvanje, sekcija Pro arte (likovna dejavnost)
- 24. 11. 2017 – TD Radvanje, sekcija Srnice (ročna dela)
- 24. 11. 2017 – ga. Vanja Sokot (telovadba)
Glede na ţelje uporabnikov je zasedenost sejne sobe razvidna iz spodnje tabele, vendar ni v
skladu z novimi pogoji uporabe prostorov:
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PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK
(vsak 2.)
9.00 - 12.00
Slikarske dejavnosti
(ga. Nada Zidarič

14.00 - 16.00
Srnice
(ga. Tatjana Kokol)

(vsak 2.)
18.00 - 20.00
IMZ – SČS
(g. Rajko Kotnik)

18.00 - 19.00
Pilates
(ga. Vanja Sokot)

PETEK
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2017 – Ad 7

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 imenuje in potrdi člane inventurne
komisije za leto 2017.

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. 2017 za popis sredstev in virov sredstev za leto 2017. 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
2017 do 31. januarja 2018 (odvisno od vrste sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki se
popisujejo) s stanjem na dan 31. decembra 2017.
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 2017.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pomoč Turističnemu društvu Radvanje pri izvedbi Božičkovanja
in Božičnega sejma – 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:

Svet Mestne četrti Radvanje
Turističnemu društvu Radvanje.

odloči

o

finančni

pomoči

OBRAZLOŢITEV:
Podpredsednica Turističnega društva Radvanje, ga. Minka Godec, se je na 16. redni seji
obrnila na člane Sveta MČ Radvanje in jih prosila, če bi lahko MČ Radvanje zaradi finančne
stiske društva finančno krila del prihajajočih prireditev.
TD Radvanje je ţe natisnilo letake, ki so bili konec oktobra razdeljeni med gospodinjstva.
Prosijo, da bi MČ Radvanje poravnala stroške tiskarskih storitev v znesku 162,26 EUR. Prav
tako je prosila, če bi lahko MČ Radvanje krila stroške glasbeno plesne animacije na
Boţičkovanju v vrednosti 300 EUR.
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