Mestna četrt Radvanje

Številka: 01300-38/2018-2
Datum: 03. 4. 2018

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 17. 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 17. redne
(svečane) seje Sveta MČ Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje se je seznanil z realizacijo
sklepov 17. redne (svečane) seje Sveta MČ Radvanje.

OBRAZLOŢITEV:
Zapisnik 17. 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 sprejme
tudi Svet MČ Radvanje.

Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta: mc.radvanje@maribor.si
(01300-38/2018-2)

*01300-38/2018-2*
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Mestna četrt Radvanje
Številka: 01300-143/2017-4
Datum: 07. 12. 2017

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

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Obravnava odstopne izjave gospe Sabine Drobeţ
5. Čiščenje prostorov MČ Radvanje v letu 2018
6. Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2018 – obravnava zbranih vlog
7. Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2017
8. Pomoč Turističnemu društvu Radvanje pri izvedbi Boţičkovanja in Boţičnega sejma
9. Pobude in predlogi
10. 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 13 članov Sveta
prisotnih 8 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 1/17
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta MČ Radvanje
4. Obravnava odstopne izjave gospe Sabine Drobeţ
5. Čiščenje prostorov MČ Radvanje v letu 2018
6. Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2018 – obravnava zbranih vlog
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7.
8.
9.
10.

Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2017
Pomoč Turističnemu društvu Radvanje pri izvedbi Boţičkovanja in Boţičnega sejma
Pobude in predlogi
Razno
Ad 3/
Potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta MČ Radvanje

Zapisnik 16. redne seje Sveta je bil članom posredovan skupaj z vabilom. G. Kac je članom Sveta MČ
Radvanje na kratko predstavil vsebino zapisnika.
G. Kutnjak je izpostavil, da se mu ne zdi na mestu, da strokovne sluţbe MOM na Svet MČ Radvanje
napotujejo krajane s privatnimi interesi na območju MČ, brez da bi predhodno podale svoje strokovno
mnenje in smernice Svetu. Člani Sveta so se s povedanim strinjali.
Ker ni bilo podanih dodatnih pripomb na zapisnik 16. redne seje Sveta, so prisotni člani Sveta na
predlog predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 2/17
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje potrdijo zapisnik 16. redne seje Sveta MČ Radvanje.
in
SKLEP 3/17
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje se seznanijo z realizacijo sklepov 16. redne seje Sveta MČ
Radvanje.
Ad 4/
Obravnava odstopne izjave gospe Sabine Drobež
Predsednik Sveta MČ Radvanje je povedal, da je ga. Sabina Drobeţ dne 07. 11. 2017 na Mestno četrt
Radvanje naslovila odstopno izjavo, v kateri je pojasnila svoje razloge za odstop. Ga. Drobeţ ni bila
prisotna na nobeni redni seji, sodelovala je le preko dopisnih sej.
Prisotni člani Sveta so na predlog predsednika glasovali in sprejeli

SKLEP 4/17
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje sprejmejo odstopno izjavo članice Sveta MČ Radvanje,
gospe Sabine Drobež.

Ad 5/
Čiščenje prostorov MČ Radvanje v letu 2018
Referentka je pojasnila, da bo po navodilu Sluţbe za MČ in KS 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.
Prisotni člani Sveta so na predlog predsednika glasovali in sprejeli
SKLEP 5/17
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
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.
Do izbire izvajalca javnega naročila se podjetju Jelka Zemljič s.p. vsak mesec izda naročilnica
za storitve čiščenja.
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Ad 6/
Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2018 – obravnava zbranih vlog
Referentka je pojasnila, da je Mestna četrt dne 09. 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.
Referentka je poročala, da so se na razpisano objavo prijavili 4 subjekti, ki so v letu 2017 ţe
uporabljali prostore MČ Radvanje, in sicer:
IMZ - SČS Radvanje
Pro arte (TD Radvanje)
Srnice (TD Radvanje)
ga. Vanja Sokot

zbori krajanov
likovna dejavnost
ročna dela
telovadba

TOR 18.00 - 20.00 (vsak drugi)
ČET 09.00 - 12.00 (vsak drugi)
ČET 14.00 - 16.00.
ČET 18.00 - 19.00

Likovna sekcija in sekcija ročnih del nista upoštevali novih pogojev uporabe prostorov (prijavljene
dejavnosti pred 15. uro). Ker likovna dejavnost poteka samo dvakrat mesečno in ker gre za manjšo
skupino in tiho dejavnost, se člani Sveta strinjajo, da bodo potrdili izjemo, kar pa ne velja za sekcijo
ročnih del Srnice, saj se jim termin zamakne le za eno uro.
Vlogo je sicer po razpisanem roku oddal tudi Zavod Aloja, ki je v letu 2017 izvajal brezplačna
predavanja na temo demence. Referentka je pojasnila, da je imel Zavod Aloja na podlagi pogodbe o
izvajanju programa dela MČ Radvanje za leto 2017 (september – december) rezerviranih skupno 51
terminov, od katerih jih je koristil le 6. Zaradi navedenega je smiselno, da se z Zavodom Aloja sklene
pogodba o izvajanju programa MČ Radvanje za leto 2018, vendar se v pogodbi ne opredelijo
predvideni termini, temveč se jih dogovarja sproti glede na razpoloţljivost sejne sobe.
Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 6/17
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Člani Sveta Mestne četrti Radvanje potrdijo 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.
V Pogodbi o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto 2018 s sekcijo Srnice se opredeli
čas dejavnosti vsak četrtek med 15. in 17. uro.
Z Zavodom Aloja se sklene Pogodba o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto 2018,
vendar se v njej določi, da bo zavod izvajal programe po predhodni uskladitvi s tajništvom MČ
Radvanje in se tako časovna izvedba programov ne opredeljuje v sami pogodbi.
Ad 7/
Imenovanje in potrditev inventurne komisije za leto 2017
Člani Sveta so imenovali naslednje člane inventurne komisije:
-

g. Mladen Kutnjak (predsednik)
ga. Nada Mitrovič (članica)
g. Boris Rošker (član)

Člani Sveta so glasovali in sprejeli
SKLEP 7/17
na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 8 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje potrdi inventurno komisijo v sestavi: g. Mladen Kutnjak
(predsednik), ga. Nada Mitrovič (članica) in g. Boris Rošker (član).
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Ad 8/
Pomoč Turističnemu društvu Radvanje pri izvedbi Božičkovanja in Božičnega sejma
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 prosijo, če bi
lahko MČ Radvanje krila stroške glasbeno plesne animacije na Boţičkovanju v vrednosti 300 EUR.
S plačili prejetih računov v mesecu decembru 2017 se posega v sredstva, predvidena za finančno leto
2018, zato je potrebno sprejeti ustrezen sklep.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 8/17
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da se del finančnih sredstev v znesku 462,26 EUR,
namenjenih za izvedbo računalniškega tečaja v letu 2018, prerazporedijo in porabijo za
finančno pomoč Turističnemu društvu Radvanje.
Ad 9/
Pobude in predlogi
Referentka je prebrala prejet dopis krajanke, ki opozarja na pomembnost zavedanja zgodovinske
vrednosti kraja, o problematiki vodotokov in po potrebi nabave defibrilatorja.
Danes ob 15. uri je bila v lekarni Radvanje predstavitev postopka oţivljanja z uporabo defibrilatorja.
Defibrilator bo na nameščen pri lekarni in bo tako dostopen 24 ur na dan. G. Goleţ je povedal, da je
MČ seznanjena s problematiko vodotokov in nanjo nenehno opozarja pristojne sluţbe na MOM.
Spominska obeleţja v kraju so zelo dobro urejena.
G. Kac je opozoril, da se krajani pritoţujejo, ker se ureja zapornica na parkirišče pod Vzpenjačo. MČ
Radvanje še ni prejela uradne informacije, se pa govori, da bi naj stala parkirnina za cel dan 1 EUR.
Po razpravi so člani Sveta glasovali in sprejeli
SKLEP 9/17
na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢANIH, OD 7 PRISOTNIH).
Svet Mestne četrti Radvanje se strinja, da bo gospa Kujundžić Lukaček na seji Mestnega sveta
izpostavila nestrinjanje krajanov z uvedbo plačljivega parkirnega prostora na parkirišču pod
Vzpenjačo.
Ga. Kujundţić Lukaček je predstavila pomembnost spremenjene avtobusne linije št. 18, ki omogoča
dostop otrokom do Škofijske gimnazije, športnih objektov in glasbene šole. G. Goleţ je povedal, da so
se na Komisijo za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja obrnile starejše
gospe, ki nasprotujejo spremenjeni liniji. Člani Sveta so bili seznanjeni s prejeto pobudo za prvotno
vzpostavitev avtobusne linije št. 18.
Ad 10/
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 18.03 uri in jih povabil na pogostitev.

Zapisala:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje

Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Poslovno poročilo MČ Radvanje za leto 2017 – 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:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi Poslovno poročilo Mestne
četrti Radvanje za leto 2017.

OBRAZLOŢITEV:
MČ Radvanje je bila s strani Urada za finance in proračun, sektorja za računovodstvo,
Mestne uprave MOM, dne 15. 02. 2017 pozvana k pripravi Poslovnega poročila za leto 2017.
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: 41001-79/2018-1
Datum: 20. 02. 2018

POSLOVNO POROČILO ZA MESTNO ČETRT RADVANJE
OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA POSLOVANJA
MČ RADVANJE ZA LETO 2017
UVOD
Realizacija finančnega poslovanja za obdobje od januarja do decembra 2017 je potekala v okviru
Finančnega načrta MČ za leto 2017 in po posredovanih izhodiščih ter navodilih pristojne sluţbe
Mestne občine Maribor.
V letu 2017 smo koristili finančna sredstva v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta MČ ter
Programom dela, opredeljenega v Finančnem načrtu MČ za leto 2017.
Zastavljen program dela Sveta MČ in njegovih delovnih teles smo realizirali iz sredstev, prejetih iz
proračuna Mestne občine Maribor.

PRIHODKI
Viri prihodkov:
1.

74010000 - prejeta sredstva iz proračuna Mestne občine Maribor, skladno s Finančnim načrtom
MČ Radvanje za leto 2017:
 nakazila za materialne stroške v letu 2017 v skupni višini 3.735,43 EUR,
 nakazila za programe dela v letu 2017 v skupni višini 1.470,20 EUR in

2.

74010104 - prejeta sredstva iz proračuna Mestne občine Maribor, skladno s Finančnim načrtom
MČ Radvanje za leto 2017:
 nakazila za vlaganje v objekte in opremo v letu 2017 v skupni višini 314,27 EUR.

3.

710301 - prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 180,00 EUR

4.

71039904 - drugi prihodki od premoţenja MČ in KS v višini 30,00 EUR.

ODHODKI
Skupni odhodki (materialni stroški, program dela in vlaganja v objekte in opremo) v letu 2017 znašajo
5.519,90 EUR oz. 46,04% celotnega Finančnega načrta za leto 2017.
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OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:

811008 Vlaganja v objekte in opremo
V FN za leto 2017 je bilo planiranih 700,00 EUR sredstev in od tega porabljenih 314,27 EUR, kar
predstavlja 44,9% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za nakup multifunkcijske naprave
(tiskalnika).

810508 Materialni stroški
Materialni stroški za delovanje Mestne četrti so bili predvideni v FN za leto 2017 v višini 7.040,00 EUR
in porabljeni v višini 3.703,24 EUR, kar predstavlja 52,6% realizacijo. Največ sredstev je bilo
porabljenih za čistilni material in storitve (čiščenje poslovnih prostorov) v višini 768,74 EUR, za sejnine
članom Sveta MČ v višini 613,78 EUR, za stroške ogrevanja v višini 488,87 EUR, za
telekomunikacijske storitve v višini 417,29 EUR in električno energijo v višini 363,39 EUR.

810608 Programi dela
V FN za leto 2017 je bilo planiranih 4.250,00 EUR sredstev in od tega porabljenih 1.502,39 EUR, kar
predstavlja 35,4% realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve
(čiščenje poslovnih prostorov) v višini 512,49 EUR, za ogrevanje v višini 325,91 EUR in za električno
energijo v višini 250,90 EUR.
DENARNA SREDSTVA IN ČASOVNE RAZMEJITVE S STANJEM NA DAN 31. 12. 2017
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)

1.555,80 EUR
90
3,70 EUR
14/2017
2017-04
3,70 EUR
1.350,95EUR
581,77 EUR

ODDANA EVIDENČNA JAVNA NAROČILA V LETU 2017
EVIDENCA EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL V LETU 2017
Naročnik: Mestna občina Maribor, Mestna četrt Radvanje, Lackova c. 43, 2000 Maribor

1
uradni naziv in naslov izvajalca

2
predmet javnega
naročila

4
3
skupna
predmet
pogodbena
javnega
vrednost
naročila evidenčnih naročil
brez DDV
B
40,26 EUR

5
datum
6
oddanega številka izdane
javenga
naročilnice
naročila

DZS, zaloţništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ul. 2, 1538 LJ

pisarniški material

Pošta Slovenije d.o.o., Partizanska c. 54, 2000 MB

znamke

B

37,00 EUR 12.04.2017

01/2017

Biroprodaja d.o.o., Obrtna ul. 30, 9000 MS

tiskalnik

B

257,60 EUR 12.04.2017

02/2017

Engrotiš d.o.o., Tuš supermarket Radvanje, Streliška c.24, 2000 MB

čistilni material

B

7,57 EUR 07.06.2017

03/2017

Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

toaletni papir

7,44 EUR 13.09.2017

04/2017

Biroprodaja d.o.o., Obrtna ul. 30, 9000 MS

pisarniški material

B
B

63,64 EUR 13.09.2017

05/2017

Biroprodaja d.o.o., Obrtna ul. 30, 9000 MS

pisarniški material

B

27,04 EUR 16.10.2017

spletno naročilo

Biroprodaja d.o.o., Obrtna ul. 30, 9000 MS

pisarniški material

B

28,77 EUR 16.10.2017

spletno naročilo

Biroprodaja d.o.o., Obrtna ul. 30, 9000 MS

pisarniški material

B

63,64 EUR 20.10.2017

06/2017

Engrotuš d.o.o., Tuš supermarket Radvanje, Streliška c. 24, 2000 MB splošni material

B

9,70 EUR 06.11.2017

07/2017

Gostilna Pri lipi, Nataša Ferlinc Tašner s.p., Lackova c. 44, 2000 MB

B

52,87 EUR 06.11.2017

08/2017

Engrotuš d.o.o., Tuš supermarket Radvanje, Streliška c. 24, 2000 MB razno blago

B

27,01 EUR 22.11.2017

09/2017

Gastro Ptuj d.o.o., Rajšpova ul. 16, 2250 Ptuj

pogostitev za svečano sejo

B

168,04 EUR 05.12.2017

10/2017

Črnčec Sebastjan s.p., Pirnatova ul. 20, 2000 MB

letaki

B

133,00 EUR 08.12.2017

11/2017

STORNO

STORNO

Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ul. 3, 2507 MB

zavarovanje objekta

Jelka Zemljič s.p., Ul. Šercerjeve brigade 5, 2000 MB

čiščenje objekta

malica ob obisku delegacije

12.04.2017 zahtevek 01/2017

STORNO
S

STORNO 08.12.2017

12/2017

22,86 EUR 22.12.2017

13/2017

S

100,00 EUR 22.12.2017

14/2017
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VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMOV IN NALOG MČ RADVANJE V
LETU 2017
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, gradiva 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 2017 in dodatno racionalizirali in zniţali stroške
poslovanja.

b) Poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela za leto 2017:
V letu 2017 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 telovadbe za krajane,
sodelovanje z ročnodelskim kroţkom,
sodelovanjem z Aloja, zavodom za dolgotrajno pomoč, Maribor ter Društvom Spominčica –
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 2017, so se v zadevnem obdobju izvajali na
podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2017. Sredstva, s katerimi je v letu 2017 razpolagala
Mestna četrt, so bila pridobljena in porabljena namensko.

Pripravila:
Metka Čonč
referentka MČ Radvanje
Nino Kac
predsednik Sveta MČ Radvanje
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Poročila Inventurne komisije za leto 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:

1. Svet Mestne četrti Radvanje sprejme in potrdi Inventurni
elaborat popisa sredstev terjatev in obveznosti na dan 31.
12. 2017.
2. Svet Mestne četrti Radvanje potrdi predlagano Poročilo o
popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev ter drobnega inventarja s stanjem na dan 31. 12.
2017.

OBRAZLOŢITEV:
Inventurna komisija v sestavi: Mladen Kutnjak (predsednik), Nada Mitrovič (članica) in Boris
Rošker (član), se je sestala in opravila popis drobnega inventarja, popis obveznosti in
terjatev ter finančnih sredstev na dan 31. 12. 2017.
Popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja je bil
opravljen dne 10. 01. 2018 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. 2018.
V prilogi je Inventurni elaborat popisa sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2017 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. 2017.
Inventurna komisija je popis opravila v popolni sestavi in predlaga Svetu MČ Radvanje, da
inventurni elaborat sprejme v podani obliki.
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MESTNA ČETRT RADVANJE
MARIBOR, Lackova 43
INVENTURNI ELABORAT POPISA SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI
NA DAN 31. DECEMBER 2017
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 31.12.2017

10.902,49

Popravek vrednosti opreme

10.578,59

2. Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena OS

323,90

3. Splošni sklad za drugo

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 pomožni
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 knjižno stanje se ujema.
1. Transakcijski račun

1.555,80

2. Porto blagajna-stanje poštnih vrednotnic

3,70

3. Pasivne časovne razmejitve (porto blagajna)

3,70

IV. TERJATVE
1. Terjatve do kupcev - najemniki

0,00

2. Preplačila obveznosti

0,00

3. Kratk.terj.do posr.in nepos.upor.pror.države in občine

581,77

3. Neplačani prihodki (konti skupine 28)

581,77

Specifikacija terjatev po nazivu kupcev je priloga k inventurnemu elaboratu.
V. OBVEZNOSTI
1. Obveznosti do dobaviteljev

841,06

2. Kratk.obv.do pos.in neposr.upor.pror.države in občine
3. Neplačani odhodki (konti skupine 18)

2.180,07
1.350,95

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 18. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Pobude in predlogi krajanov – 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 opredeli do pobud.

OBRAZLOŢITEV:
Na MČ Radvanje sta bili naslovljeni 2 pobudi - pobuda za ureditev razsvetljave v podhodu pri
Pekrskem potoku in pobuda za ureditev dostopa do Borove vasi iz Ceste proletarskih brigad:

