Krajevna skupnost Razvanje
Razvanjska cesta 22, 2103 MARIBOR
tel. št.: +386.2.2201-840, e-pošta:
ks.razvanje@maribor.si
Številka: 01301-91/2016-3
Datum: 30.8.2016

ZAPISNIK
2. dopisne seje Sveta krajevne skupnosti, ki je potekala med 18. 8. 2016 in 22. 8. 2016,
po elektronski pošti.
SODELUJOČI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
-

Stanislav Kozar
Helena Kozar
Viljem Šetar
Ingeborg Krunić
Jure Florjančič

OSTALI SODELUJOČI:
Miha Lamut – referent

ODSOTNI (BREZ ODDANEGA GLASU):
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
-

Edvard Tašner
Ivan Hrnčič

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje s poslanim e-poštnim sporočilom in predlogi sklepov
2. Prejem oddanih glasov

1.
Otvoritev seje s poslanim e-poštnim sporočilom in predlogi sklepov
Članicam in članom Sveta KS Razvanje je na elektronske naslove bilo poslano vabilo za
sodelovanje na 2. dopisni seji Sveta, s predlogi in obrazložitvijo sklepov ter namenom
izvedbe dopisne seje.
Dopisna seja je bila potrebna zaradi ponovnega delovanja in pridobitve stalnega referenta v
tajništvu KS Razvanje.
Zaradi potrebne ureditve nemotenega finančnega poslovanja in ureditve uradnih ur tajništva
krajevne skupnosti, se svet KS v tako kratkem času ni mogel sestati, zato so sklepi bili
predlagani v potrditev na dopisni seji, kot sledi v nadaljevanju.
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2
V potrditev sta bila predlagana sklepa:
SKLEP D2/1:
Svet Krajevne skupnosti Razvanje dodeljuje pravice uporabnika spletne aplikacije
UJP-net s pravico podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov:
-

Mihi Lamutu, referentu KS Razvanje
Metki Čonč, referentki MČ Radvanje (nadomešča v času odsotnosti)

Navedenima se omogoči celotni dostop do spletne aplikacije UJP-net, tako da lahko
opravljata vnos plačilnih nalogov in vse druge potrebne zadeve za elektronsko
finančno poslovanje KS Razvanje.
SKLEP D2/2:
Svet Krajevne skupnosti Razvanje, s 5. septembrom 2016 (prvi ponedeljek v mesecu
septembru 2016) spreminja poslovanje tajništva v uradnem času – uradne ure, v
ustaljen delovnik Mestne občine Maribor. Tajništvo KS Razvanje prične s 5.
septembrom 2016 uradne ure ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8.00 in 12.00 uro,
ter ob sredah tudi v popoldanskem času, med 14.00 in 16.00 uro.

2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Po predvidenem zaključku dopisne seje, z rokom za oddajo glasov – 22. 8. 2016 do 15.00
ure, so bili na elektronski naslov KS Razvanje prejeti 4 glasovi ZA, en glas ZA pa je bil oddan
osebno.
Sklepa 1 in 2 2. dopisne seje Sveta KS Razvanje sta tako potrjena, s 5 glasovi ZA, 0 PROTI
in 2 BREZ ODDANEGA GLASU.
Z zaključnim zbirom glasov se 2. dopisna seja zaključi ob predvidenem času, 22. 8. 2016.

Pripravil:
Miha Lamut
referent

Stanislav Kozar
Predsednik sveta

