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SVET MESTNE ČETRTI POBREŽJE

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 2. SEJI SVETA MESTNE ČETRTI POBREŽJE

NASLOV
GRADIVA:

OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ ZA LETI 2015 IN 2016

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Služba za MČ in KS MOM

GRADIVO
PREDLAGA:

Marijan Volavšek, predsednik Sveta MČ Pobrežje

POROČEVALEC:

Lidija Ploj, referent - tajnik
1. Svet Mestne četrti Pobrežje je obravnaval Program dela MČ za leti
2015 in 2016, ki je za obe leti vsebinsko in vrednostno enak in z njim
soglaša.
2. Svet Mestne četrti Pobrežje soglaša, da se na oglasni deski in spletni

PREDLOG
SKLEPA:

strani MOM objavi poziv za javno zbiranje ponudb za uporabo
prostorov namenjenih prostočasnim dejavnostim krajanov.

OBRAZLOŽITEV:
Navodila za uporabo namenskih sredstev za financiranje programov dela MČ in KS opredeljujejo
organizacijo različnih oblik aktivnega udejstvovanja krajanov med katere sodijo: družabne igre, izdelovanje
daril, čestitk, okraskov, dekoracije, likovne, literarne, glasbene in dramske delavnice, plesni tečaji ali
delavnice, srečanja ob čaju, srečanja sosedov, rekreativna vadba, razstave ustvarjalnosti krajanov,
pogovore o zanimivih temah, ustvarjalne delavnice, predavanja o zdravem načinu življenja, računalniški
tečaji za starejše in še veliko ostalega.
V MČ Pobrežje so nekatere oblike aktivnega udejstvovanja krajanov že zaživele, nove vsebine pa se
oblikujejo na podlagi povabila za izvajanje brezplačnih aktivnosti za občane v MČ. Smiselno je čim več
prejetih vlog vključiti v program dela MČ.

PROGRAM DELA ZA LETI 2015 IN 2016
ZŠ

VSEBINA

ORGANIZATOR/IZVAJALEC

TERMIN

1

Računalniške delavnice za
starejše

Izbran ponudnik
poučevanja

Januar – junij ter
september –
december

2

Predavanj na teme s področij:
zdravstvena preventiva, zdravo
življenje, …

Usposobljeni predavatelji

Januar – junij ter
september –
december

PLANIRANA
VREDNOST
500 €

: Kosovelova ulica 11, SI-2000 Maribor, DŠ: SI62009290, MŠ 1122711
 (02) 220 18 48  (02) 480 13 17, http://www.maribor.si,  mc.pobrezje@maribor.si

150 €

OBRAZLOŽITEV
Za osnovno
računalniško
usposabljanje starejših
je še izkazan interes
ocenjena vrednost
predstavlja strošek
predavatelja
Predavanja bodo za
občane brezplačna,
zagotovili bi le

3

Organizacija rekreacije za
starejše

Usposobljen izvajalec,
prostovoljci

Januar – junij ter
september –
december

300 €

4

Športno srečanje – mali
nogomet na urbanem igrišču

Komisija Sveta MČ

Maj

250 €

5
6

Informiranje krajanov
Likovne delavnice

Januar - december
Februar – april

7

Prireditve ob krajevnem
prazniku

Komisija Sveta MČ
Komisija Sveta MČ,
prostovoljci
Komisija Sveta MČ/
osnovne šole, vrtec,
DPD Svoboda

8

Ljubiteljskih dejavnosti za
krajane:

pevski zbor

ročnodelski krožek

šahovska dejavnost

ples
Sodelovanje s humanitarnih in
društvi, ki delujejo v javnem
interesu (RK, društvo za srce in
ožilje, …)

Komisija Sveta MČ/
DPD Svoboda, prostovoljci

Januar – december

Komisija Sveta MČ

Januar – december

sodelovanje z različnimi
interesnimi združenji
(Organizacija za ohranjanje
tradicij NOB, Društvo izgnancev,
Zveza častnikov, …)
Prostočasne aktivnosti
medgeneracijskih skupin
prebivalstva

Komisija Sveta MČ

Januar – december

Komisija Sveta MČ,
Medgeneracijsko društvo
Drava, prostovoljci

Januar – december

12

Sodelovanje v projektih, ki jih
organizirajo interesna združenja

Januar – december

13

Sodelovanje z Vrtcem in
osnovnimi šolami – proslave,
razstave, …

Svet MČ, Simbioza,
Prostovoljstvo, Urbane
brazde, ….
Komisija Sveta MČ,
Vrtec Pobrežje, 3 osnovne
šole

14

Ostale aktivnosti, za katere bo
tekom leta izražen interes

9

10

11

September

1.300 €

200 €

140 €

Zagotavljanje
brezplačne uporabe
prostorov v objektu MČ
za namene druženja,
izdelovanja različnih
predmetov, ….

Januar – december

Komisija Sveta MČ,
zainteresirane organizirane
skupine
KRITJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA
(ogrevanje, elektrika, voda, čiščenje, komunalne storitve, teh. varovanje, drobno
orodje, nujna vzdrževalna dela..)
SKUPAJ

: Kosovelova ulica 11, SI-2000 Maribor, DŠ: SI62009290, MŠ 1122711
 (02) 220 18 48  (02) 480 13 17, http://www.maribor.si,  mc.pobrezje@maribor.si

minimalne pozornosti
za predavatelje
(cvetlični šopek, napitki,
…
Ob predavanjih na
temo zdravega življenja
beležimo interes za
organiziranje rekreacije
za starejše s
poudarkom tako na
primernih gibalnih
vajah kot tudi druženju.
Zagotovili bi majice za
tekmovalce in skromno
pogostitev
Tisk in raznos
Udeležba za občane
brezplačna
Predstavitev dejavnosti
v MČ ob sodelovanju
vseh društev in
organizacij s terena
Glede na izpostavljen
interes za izvedbo
aktivnosti je na
razpolago brezplačna
uporabo prostorih MČ
po urniku
Zagotavljanje
brezplačne uporabe
prostorov pa urniku, za
kar društva 1 x letno za
občane brezplačno
izvedejo aktivnosti iz
svojega program dela
Zagotavljanje
brezplačne uporabe
prostorov v objektu MČ

Postavitev tematskih
likovnih razstav v
objektu MČ ter
soorganizacija proslav

8.900 €
11.740 €

