MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT POBREŽJE

Datum: 11.11.2014
ZAPISNIK

1. izredne seje Sveta Mestne četrti Pobrežje, ki je bila v ponedeljek, 10. novembra 2014 po zaključku
konstitutivne seje, v prostorih Mestne četrti Pobrežje, Kosovelova ulica 11, Maribor.
PRISOTNI:
Grozde Atanasovski, Aleksander Trnjar, Jože Bauman, Nataša Miteva, Boštjan Žnidarič, Bojan Kocbek,
Brigita Tenko, Ivan Kramperšek, Ljubomir Knez, Marijan Volavšek, Petra Krajnc, Zvonko Zinrajh, Vlasta
Crnojević in Karina Šenveter.
Ostali prisotni na seji so bili:
Lidija Ploj – referent – tajnik
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Določitev podpisnikov za kolektivno podpisovanje plačilnih nalogov
4. Interventna nabava računalnika za potrebe dela tajništva MČ
5. Razno
1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik Sveta MČ Pobrežje g. Marijan Volavšek je prisotne seznanil, da je v soglasju s članicami in
člani sklical 1. izredno sejo sveta zaradi obravnave dveh nujnih zadev. Ugotovil je, da je prisotnih 14
članic in članov, kar pomeni, da je zagotovljena sklepčnost.
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Dnevni red je predsednik podal na seji. Predlagal je sprejem sklepa o sprejemu dnevnega reda.
1. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje sprejema dnevni red 1. izredne seje:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Določitev podpisnikov za kolektivno podpisovanje plačilnih nalogov
4. Interventna nabava računalnika za potrebe dela tajništva MČ
5. Razno
Glasovalo je 14 članic in članov. Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE
SKLEP SPREJET.
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3.
DOLOČITEV PODPISNIKOV ZA KOLEKTIVNO PODPISOVANJE PLAČILNIH NALOGOV
(GSMČ -02)
Uprava Republike Slovenije za javna plačila v Pogojih spletnega poslovanja med proračunskimi
uporabniki in UJP določa kolektivno podpisovanje. Zaradi konstituiranja sveta MČ, izvolitve
predsednika in podpredsednika sveta, je potrebno pooblastiti tri podpisnike za podpisovanje
plačilnih nalogov v papirni obliki. Pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-net s pravico
podpisovanja elektronskih nalogov izvajajo zaposleni v MU MOM. Predsednik je predlagal v sprejem
2. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje za kolektivno podpisovanje plačilnih nalogov v papirni obliki
pooblašča:
Marijana Volavška, predsednika Sveta Mestne četrti Pobrežje,
Boštjana Žnidariča, podpredsednika Sveta Mestne četrti Pobrežje,
mag. Zvonka Zinrajha, podpredsednika Sveta Mestne četrti Pobrežje.
3. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje dodeluje pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-net s pravico
podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov:
Lidiji Ploj, tajnici MČ Pobrežje,
Jerneju Španingerju, tajniku, ki nadomešča tajnico MČ Pobrežje v času odsotnosti,
Tatjani Kristl, vodji službe za MČ in KS v Sekretariatu za splošne zadeve MOM.
Glasovalo je 14 članic in članov. Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE
SKLEP SPREJET.
4.
INTERVENTNA NABAVA RAČUNALNIKA ZA POTREBE DELA TAJNIŠTVA MČ (GSMČ – 03)
Okvaril se je računalnik, ki se uporablja v tajništvu MČ. Računalnika na servisu niso uspeli usposobiti,
zato je vodja informatike MOM predlagal nabavo novega računalnika. Glede na to, da popravilo
starega ne bi bilo racionalno (nabavljen je bil leta 2010) je smiselna nabava novega računalnika. V
razpravi ob tem so sodelovali g. Marijan Volavšek, g. Ljubomir Knez, g. mag. Zvonko Zinrajh in g. Ivan
Kramperšek. Predsednik je predlagal v sprejem
4. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje soglaša z intervencijsko nabavo računalnika za potrebe tajništva MČ.
Nabavna vrednost brez DDV znaša 592,56 EUR (z DDV 722,92 EUR), najugodnejši ponudnik je
Narvis d.o.o.. Računalnik se nabavi na podlagi »Spremembe navodila za oddajo javnih naročil« z
dne 11.06.2014 po enostavnem postopku z vodenjem evidence o oddaji javnega naročila.
Glasovalo je 14 članic in članov. Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 1 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA
SKLEP SPREJET.

5. SKLEP:
Svet Mestne četrti Pobrežje od Službe za MČ in KS MOM pričakuje pisni odgovor glede vračila
sredstev za nabavo računalnika.
Glasovalo je 14 članic in članov. Na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA
SKLEP SPREJET.
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5.
RAZNO
Predsednik sveta je predlagal, da članice in člani do naslednje seje pripravijo predloge za imenovanje
komisij in odborov Sveta MČ Pobrežje.
G. mag. Zvonko Zinrajh je predlagal, da bi se svet na naslednji seznanil s finančnim stanjem MČ.
G. Ljubomir Knez je opozoril na to, da še ni realizirana pobuda za ukinitev vinjetnega sistema po hitri
cesti skozi Maribor. Predlagal je tudi , da MČ na nekaterih lokacijah namestila nabiralnike, v katere bi
lahko občani oddajali svoje predloge in sugestije, spregovoril pa je tudi o delovanju civilne iniciative.
Predlagal, da bi na eni od prihodnjih sej predstavil svojo zamisel o možnostih koriščenja termalne
vode.
V razpravi o koriščenju termalne vode so sodelovali še g. mag. Zvonko Zinjrah, ga. Brigita Tenko, g.
Ivan Kramperšek in g. Marijan Volavšek.
Prisotni so pregovorili tudi o delovanju civilne iniciative na območju MČ. V razpravi so sodelovali g.
Marijan Volavšek, g. mag. Zvonko Zinrajh in g. Ljubomir Knez.

Predsednik se je prisotnim zahvalil za udeležbo ter sejo ob 19.45 zaključil.

Zapisala:

Predsednik Sveta Mestne četrti Pobrežje

Lidija Ploj

Marijan Volavšek
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