Mestna četrt Radvanje
Lackova cesta 43, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-849, e-pošta:
mc.radvanje@maribor.si
Številka: 01300-172/2018-2
Datum: 18. 12. 2018

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. IZREDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA: Določitev podpisnikov za kolektivno podpisovanje plačilnih
nalogov (3. točka)
GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

1. Svet Mestne četrti Radvanje za podpisovanje plačilnih nalogov v
papirni obliki pooblašča:
- ______________, predsednika Sveta Mestne četrti Radvanje,
- ______________, podpredsednika Sveta Mestne četrti
Radvanje,
- ______________, člana Sveta Mestne četrti Radvanje.
2. Svet Mestne četrti Radvanje dodeluje pravice uporabnika spletne
aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja elektronskih plačilnih
nalogov:
- Metki Čonč, referentki MČ Radvanje,
- Mihi Lamutu, referentu KS Razvanje, ki nadomešča referenta
MČ Radvanje v času odsotnosti,
- Marjetki Hauptman, referentki KS Bresternica – Gaj,
- Mirjani Mihin, vodji službe za MČ in KS v Sekretariatu za
splošne zadeve MOM.

OBRAZLOŽITEV:
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.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. IZREDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Oblikovanje mnenja MČ Radvanje v zvezi s podaljšanimi
obratovalnimi časi gostinskih lokalov (4. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Mestna četrt Radvanje soglaša z vsemi podaljšanimi obratovalnimi časi
gostinskih lokalov na njenem območju, ki so skladni z Odredbo o merilih
za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (MUV, št. 26/08, 31/08
in 15/09) in ne dovoljuje izjem zaradi preteklih kršitev JRM. Prav tako
Mestna četrt podaja skladno z 8. členom navedene odredbe zgolj
mnenje.

OBRAZLOŽITEV:
S strani Urada za gospodarske dejavnosti Mestne uprave MOM je Mestna četrt Radvanje večkrat
pozvana, da na podlagi prvega odstavka 8. člena Odredbe o merilih za določanje podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (MUV,
št. 26/08, 31/08 in 15/09), poda mnenje k obratovalnim časom gostinskih obratov. Na podlagi
določb citirane Odredbe je rok za odgovor oz. za izdajo mnenja mestne četrti Radvanje 10 dni od
dneva, ko je le-ta prejela zahtevo za mnenje. Če svojega mnenja ne sporoči v navedenem roku,
se šteje, da je njeno mnenje pozitivno in da s prijavljenim podaljšanim obratovalnim časom
gostinskega obrata soglaša. Negativno mnenje mora vsebovati tudi obrazložitev z razlogi.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. IZREDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Čiščenje prostorov MČ Radvanje (5. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi/ne potrdi nov čistilni
servis.

OBRAZLOŽITEV:
Po navodilu Službe za MČ in KS bo izveden postopek javnega naročanja za storitve čiščenja,
zaradi česar za čiščenje prostorov MČ Radvanje ni sklenjena pogodba, ampak se storitve
čiščenja naroča z izdajo mesečne naročilnice.
Trenutno čiščenje opravlja podjetje Jelka Zemljič s.p. po ceni 100 EUR na mesec, ki svojih
storitev ne opravlja kvalitetno in v skladu z dogovorom, zato se predlaga zamenjava čistilnega
servisa. Čistilni servis Piccollo, Nataša Rojko, s.p., z izjemnimi referencami, je oddal ponudbo
v vrednosti 150 EUR mesečno.
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. IZREDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI RADVANJE

NASLOV
GRADIVA:

Uporaba prostorov MČ Radvanje v letu 2019 (6. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje potrdi/ne potrdi predviden program
izvajanja neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ Radvanje v letu
2019, v sklopu Programa dela za leto 2019. Z vsemi uporabniki se
sklene Pogodba o izvajanju Programa dela MČ Radvanje za leto
2019.

OBRAZLOŽITEV:
Mestna četrt Radvanje je na podlagi Sklepa o določitvi upravljavca premoženja v lasti Mestne
občine Maribor, navodilom Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem MOM v upravljanju
Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti ter navodilom za uporabo namenskih sredstev za
financiranje programov dela MČ in KS dne 14. novembra 2018 objavila objavo za zbiranje vlog
za uporabo prostorov MČ Radvanje za neprofitne dejavnosti. Rok za prijavo je bil 5. december
2018. Prostori se oddajo za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Pri zasedanju prostih
terminov imajo prednost društva, ki so prostore uporabljala ob določenih terminih že v letu
2018. Določeni so 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 lahko na podlagi sklenjenega sporazuma 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
premoženje, ki je dano MČ v upravljanje je prioritetno namenjeno za izvajanje nalog MČ
Radvanje, ki so določene v Statutu MOM.
Na sedež MČ so prispele 4 vloge za odobritev brezplačnega koriščenja poslovnih prostorov.
Glede na želje uporabnikov je zasedenost sejne sobe razvidna iz spodnje tabele, vendar ni v
skladu s pogoji uporabe prostorov:
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PONEDELJEK

TOREK

SREDA

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

15.00 - 17.00
Srnice
(ga. Tatjana Kokol)
17.15 - 18.15
Telovadba
(ga. Vanja Sokot)
(vsak 2.)
18.00 - 20.00
IMZ – SČS
(ga. Jasna Markuš)

PETEK
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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. IZREDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI RADVANJE

NASLOV GRADIVA:

Imenovanje inventurne komisije (7. točka)

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Metka Čonč, referentka MČ Radvanje

GRADIVO
PREDLAGA:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

POROČEVALEC:

Rajko Kotnik, predsednik Sveta MČ Radvanje

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Radvanje imenuje in potrdi člane
inventurne komisije za leto 2018.

OBRAZLOŽITEV:
Skladno z Navodili za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 22. 9. 2009, Zakona
o računovodstvu (Ur. l. RS, 23/99), z dne 8. 4. 1999 in Slovenskih računovodskih standardov
mora Svet MČ s sklepom ustanoviti in sprejeti program dela inventurnih popisnih komisij s
stanjem na dan 31. 12. 2018 za popis sredstev in virov sredstev za leto 2018. V ta namen
mora Svet izdati potrditvena sklepa in nato odločbo.
Po veljavnem Navodilu za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM (v nadaljevanju
navodilu za popis) z dne 22. 9. 2009, je predvideni čas za redni letni popis sredstev in
obveznosti do virov od 15. novembra 2018 do 31. januarja 2019 (odvisno od vrste sredstev in
obveznosti do virov sredstev, ki se popisujejo) s stanjem na dan 31. decembra 2018.
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 2018.

