MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT MAGDALENA

SVET MESTNE ČETRTI MAGDALENA

ZADEVA:

PREDLOGI ZA OBRAVNAVO NA 5. REDNI SEJI
SVETA MESTNE ČETRTI MAGDALENA

NASLOV GRADIVA:

POTRDITEV ZAPISNIKA IN POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 4. REDNE SEJE

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Služba za MČ in KS MOM (Luka Lubi, referent – tajnik)

GRADIVO
PREDLAGA:

Predsednica sveta, ga. Renata Prislan

POROČEVALEC:

Luka Lubi, referent – tajnik

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet MČ Magdalena potrdi zapisnik 4. redne seje sveta.
2. Svet MČ Magdalena se je seznanil s poročilom o realizaciji
sklepov 4. redne seje sveta.

OBRAZLOŽITEV:
4. redna seja Sveta MČ Magdalena je bila dne 25. 02. 2015. Sejo je po pooblastilu predsednice sveta
vodila podpredsednica sveta, ga. Tjaša Klanjšček Bohinec. Zapisnik 4. redne seje je bil pregledan s
strani ga. Tjaše Klanjšček Bohinec. Z zapisnikom je bila seznanjena predsednica sveta, ga. Renata
Prislan. Zapisnik je priloga vabila za sklic seje.
Poročilo o realizaciji sklepov:
realizirani so bili sklepi 4. redne seje sveta, razen: sklep 62/2015 (zadeva je v teku realizacije, vodi jo
Komisija za lokalno samoupravo in splošne zadeve, opravljeni so bili razgovori s predstavniki društev
in pridobljene potrebne informacije), sklep 63/2015 (zadeva sledi po prejetju potrjenega Programa
vlaganj za objekte in opremo – s strani MOM). Pri realizaciji sklepa 64/2015 je prišlo do sprememb pri
Programu vlaganj v objekte in opremo v letu 2015. Spremembe so bile v skladu z navodili MOM iz
meseca marca 2015 in prilagojene določenemu obsegu porabe (kvote).

NASLOV GRADIVA:

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 2. SEJE KOMISIJE ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN SPLOŠNE ZADEVE

Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in splošne zadeve, g. Jožef Grah

GRADIVO
PREDLAGA:

Predsednica sveta, ga. Renata Prislan

POROČEVALEC:

G. Jožef Grah, predsednik Komisije za LSSZ

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet MČ Magdalena potrdi zapisnik 2. seje Komisije za lokalno
samoupravo in splošne zadeve ter naslednje sklepe komisije:

OBRAZLOŽITEV:
2. seja Komisije za lokalno samoupravo in splošne zadeve bo dne 13. 05. 2015, zato bo gradivo

(zapisnik s sklepi komisije) predloženo naknadno.

NASLOV GRADIVA:
GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

POTRDITEV POSLOVNIKA O DELOVANJU SVETA MČ Magdalena

Služba za MČ in KS MOM, za potrebe Sveta MČ Magdalena prilagodila Komisija
za lokalno samoupravo in splošne zadeve

GRADIVO
PREDLAGA:

Predsednica sveta, ga. Renata Prislan

POROČEVALEC:

G. Jožef Grah, predsednik Komisije za LSSZ

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet MČ Magdalena potrdi Poslovnik Sveta Mestne četrti
Magdalena.

OBRAZLOŽITEV:
Osnutek poslovnika MČ je svet obravnaval že na 2. redni seji, dne 10. 12. 2014 (sklep 25/2014) in
nanj ni imel pripomb. Služba za MČ in KS je v letu 2015 posredovala novejšo različico, ki je nastala v
posvetovanju s strokovnimi službami Mestne uprave. Aktualni predlog je pregledal predsednik
Komisije za lokalno samoupravo in splošne zadeve, g. Jožef Grah, ki je na sestanku Predsednikov
delovnih teles sveta MČ, dne 25. 03. 2015, predstavil nekatere manjše spremembe v zadnjem
predlogu poslovnika. Po posvetovanju s predsedniki delovnih teles je g. Grah prilagodil predlog
poslovnika Svetu MČ Magdalena. Predsednikom delovnih teles sveta MČ je bil predlog poslovnika
poslan po e-pošti - nanj ni bilo pripomb. Predlog poslovnika sveta MČ je bil kot gradivo za obravnavo
na 5. redni seji poslan članom sveta dne 12. 05. 2015.

NASLOV GRADIVA:
GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 2. SEJE KOMISIJE ZA KOMUNALNE ZADEVE

Predsednik Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in
varovanje okolja, g. Vitor Zečič in Služba za MČ in KS MOM (Luka Lubi, referent
– tajnik)

GRADIVO
PREDLAGA:

Predsednica sveta, ga. Renata Prislan

POROČEVALEC:

G. Vitor Zečič, predsednik komisije za Komunalne zadeve

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet MČ Magdalena potrdi zapisnik 2. seje Komisije za komunalne
zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja.
2. Svet MČ Magdalena potrdi Strategijo in program dela Komisije za
komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja za
leto 2015.

OBRAZLOŽITEV:
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja, je na 2. seji, dne 11. 03.
2015, sprejela Strategijo in program dela komisije za leto 2015. Strategijo je v potrditev komisiji
predlagal g. Vitor Zečič. Komisija je potrdila tudi termin izvedbe čistilne akcije (11. 04. 2015), ki je bila
pozneje prestavljena na 18. 04. 2015 in tudi izvedena. Zapisnik seje in navedena strategija sta
priložena k vabilu za sklic 5. redne seje.

NASLOV GRADIVA:
GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

POROČILO O IZVEDBI ČISTILNE AKCIJE

Predsednik Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in
varovanje okolja, g. Vitor Zečič

GRADIVO
PREDLAGA:

Predsednica sveta, ga. Renata Prislan

POROČEVALEC:

G. Vitor Zečič, predsednik komisije za Komunalne zadeve

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet MČ Magdalena se je seznanil s poročilom o izvedeni čistilni
akciji mestne četrti, ki je bila dne 18. 04. 2015.

OBRAZLOŽITEV:
Poročilo o izvedbi čistilne akcije je priloženo k vabilu za sklic seje, na kratko ga bo povzel g. Vitor Zečič
na seji sveta.

NASLOV GRADIVA:
GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

POTRDITEV PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 18. PRAZNIK MČ

Ga. Tjaša Klanjšček Bohinec, predsednica Komisije za organiziranje in
sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti

GRADIVO
PREDLAGA:

Predsednica sveta, ga. Renata Prislan

POROČEVALEC:

Ga. Tjaša Klanjšček Bohinec, predsednica komisije

PREDLOG SKLEPA:

1. Svet MČ Magdalena potrdi program aktivnosti za izvedbo 18. praznika
mestne četrti.

OBRAZLOŽITEV:
Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in
aktivnosti je na svoji 1. seji, dne 22. 04. 2015, razpravljala o predlogih za izvedbo 18. praznika mestne
četrti in o predlogih za izdajo glasila. Na podlagi podanih predlogov je predsednica komisije, ga.
Klanjšček Bohinec, sestavila program prireditev za 10. 06. 2015. Program je priložen vabilu za sklic
seje.

NASLOV
GRADIVA:

IZDAJA GLASILA MČ MAGDALENA

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Služba za MČ in KS MOM (Luka Lubi, referent – tajnik)

GRADIVO
PREDLAGA:

Predsednica sveta, ga. Renata Prislan

POROČEVALEC:

Luka Lubi, referent - tajnik

PREDLOG
SKLEPA:

1. Svet MČ Magdalena ugotavlja, da je v okviru zbiranja treh ponudb za
oblikovanje in tisk glasila mestne četrti, najugodnejši ponudnik podjetje
Dravski tisk d.o.o, po ponudbi z dne 10. 05. 2015 (št. ponudbe
32343/2/3). Svet pooblašča predsednico sveta MČ Magdalena, da v
skladu s finančnim načrtom mestne četrti za leto 2015 in v ta namen
prejetimi donacijami, naroči oblikovanje in tisk glasila pri navedenem
ponudniku.

OBRAZLOŽITEV:
Prispele ponudbe bo 13. 05. 2015 obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in splošne zadeve, ki
ji bodo ponudbe natančno predstavljene. Ponudbe bodo na vpogled tudi na seji sveta mestne četrti.

Med ponudniki so bili: Uprint grafične storitve in trgovina d.o.o., Bodočnost Maribor d.o.o., Dravski
tisk d.o.o.

