GRADIVO ZA 6. REDNO SEJO SVETA MČ KOROŠKA VRATA- 22. 12. 2015

Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka: 01301-108/2015-2
Datum: 15. 12. 2015
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV
GRADIVA:

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za del območja S 8 in
Š 8/1- Pristan v Mariboru –stališče MČ Koroška vrata- Ad 4

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ, Matjaž Bertoncelj, u.d.i.a.

PREDLOG
SKLEPA:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška vrata po predstavitvi strokovnega
mnenja g. Matjaža Bertonclja oblikujejo in sprejmejo stališče MČ Koroška
vrata k predvidenim dopolnitvam in spremembam ZN za območje Pristan
v Mariboru.

OBRAZLOŽITEV:
Sektor za urejanje prostora, UKPP, Mestne uprave, MOM je na MČ Koroška vrata dne, 30.
11. 2015 naslovil dopis s katerim poziva Svet MČ Koroška vrata k podaji stališča do
obravnavanega prostorskega dokumenta. Javna razgrnitev poteka od 27. 11. 2015 do
vključno 28. 12. 2015, javna obravnava pa je bila izvedena na sedežu MČ Koroška vrata 09.
12. 2015. Za pripravo strokovnega mnenja je bil zaprošen g. Matjaž Bertoncelj, ki bo slednje
tudi predstavil. Dokumentacija (dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN) je na vpogled
v MČ Koroška vrata v času uradnih ur, predstavljena bo tudi na 6. redni seji Sveta.
Priloge:

gradivo za razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN za del območja S 8 in Š 8/1-Pristan v Mariboru

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka ZN

Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka: 01301-108/2015-3
Datum: 15.12.2015
SVET MESTNE ČETRTI
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV
GRADIVA:

Obravnava osnutka Programa dela MČ KV za leto 2016 in izhodišč
FN MČ KV za leto 2016-Ad 5

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG
SKLEPA:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška vrata potrdijo osnutek Programa
dela MČ KV za leto 2016 in izhodišča FN MČ KV za leto 2016 (po
proračunskih postavkah: Vlaganje v objekte in opremo, Materialni
stroški in Programi dela).

OBRAZLOŽITEV:
I. MČ Koroška vrata je bila dne, 13. 11. 2015 s strani UFP, Mestne uprave MOM pozvana k
pripravi izhodišč FN MČ Koroška vrata za leto 2016. Izhodišča za pripravo proračuna/FN so
je bilo proračunsko leto 2015. Ker v sprejetem FN MČ KV za leto 2015 niso bila upoštevana
predlagana sredstva na PP Vlaganja v objekte in opremo za izvedbo investicije »gradnje
novega doma MČ« so bila letos ponovno predlagana kot izhodišča za pripravo FN MČ KV za
leto 2016. Sredstva na proračunskih postavkah Materialni stroški in Programi dela so
planirana v enakem obsegu kot za leto 2015, skladno z navodili. Posredovana izhodišča so
tako naslednja:
Sredstva znotraj proračunskih postavk na podkontih se nivelirajo naknadno, glede na
dejansko realizacijo I-XII FN MČ KV za leto 2015, vendar znotraj obsega predlaganega v
izhodiščih.
II.
Program dela za leto 2016 je pripravljen na podlagi obstoječega Programa dela za leto 2015.
V primeru izvedbe investicije bo potrebno za določene aktivnosti, ki datirajo v čas izvajanja
investicije (trajanje: predvidoma 8 mesecev) poiskati nadomestno lokacijo za izvedbo

aktivnosti. Smiselno je, da se člani Sveta MČ Koroška vrata aktivno angažirajo pri izvajanju
Programa dela, ter podajo nanj morebitne predloge za dopolnitev/ razširitev le- tega.
OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ KOROŠKA VRATA V LETU 2016

Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka:
Datum:

01301-108/2015-4
15.12.2015

SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Imenovanje inventurne komisije-Ad 6

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Urban Dogša, Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška vrata potrdijo predlagano
Inventurno komisijo v sestavi: ga. Lidija Dumanič (predsednica),
g. Adolf Fajhtinger (član), ga. Marta Novak (članica).

OBRAZLOŽITEV:
Skladno z navodili Mestne uprave Mestne občine Maribor je potrebno izvesti redni letni popis
sredstev in obveznosti do virov sredstev, osnovnih sredstev ter drobnega inventarja za leto
2015. Predsednik Sveta, g. Damir Orehovec tako predlaga Inventurno komisijo v sestavi: ga.
Lidija Dumanič (predsednica), g. Adolf Fajhtinger (član), ga. Marta Novak (članica).

Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka:
Datum:

01301-108/2015-5
15.12.2015

SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Določitev podpisnika za kolektivno podpisovanje plačilnih
nalogov-Ad 7

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Služba za MČ in KS MOM

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG
SKLEPA:

Svet Mestne četrti Koroška vrata, dodeluje pravice uporabnika
spletne aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja elektronskih
plačilnih nalogov:
- 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. Pravice uporabnika spletne
aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja elektronskih nalogov izvajajo zaposleni v MU
MOM. Vodenje Službe za MČ in KS je s 15. 9. 2015 prevzela ga. Mirjana Mihin zato je
potrebno urediti dodelitev pravic uporabnici spletne aplikacije UJP-net s pravico
podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov s sklepom Sveta MČ Koroška vrata.

Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka:
Datum:

01301-108/2015-6
15.12.2015

SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Potrditev Plana komunalnih akcij MČ Koroška vrata za leto
2016-Ad 8

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ, mag. Aleš Osrajnik,
predsednik KKZPO

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Koroška vrata potrdi Plan komunalnih akcij
MČ Koroška vrata za leto 2016.

OBRAZLOŽITEV:
MČ Koroška vrata je bila s strani Urada za komunalo, promet in okolje, Mestne uprave, MOM
pozvana k pripravi Plana komunalnih akcij za leto 2016. Plan komunalnih akcij je oblikovala
in potrdila Komisija za komunalne zadeve, promet in okolje na 3. redni seji, dne 25. 11. 2015.
Realizacija Plana je odvisna od višine sredstev, ki jih bo za realizacijo v Odloku o proračunu
za leto 2016 namenila MOM.

Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka:
Datum:

01301-108/2015-7
15.12.2015

SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Izvedba pilotnega projekta za sodelovanje občanov pri pripravi
proračuna-poziv delovne skupine-Ad 9

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG
SKLEPA:

Svet MČ Koroška vrata z glasovanjem odloči o zainteresiranosti
sodelovanja MČ Koroška vrata in članov Sveta pri izvedbi
pilotnega projekta.

OBRAZLOŽITEV:
Delovna skupina za izvedbo pilotnega projekta za sodelovanje občanov pri pripravi
proračuna je na predsednika Sveta MČ Koroška vrata naslovila dopis/poziv (dne 01. 12.
2015 ) »ali je Svet MČ Koroška vrata zainteresiran, da se v MČ Koroška vrata izvede pilotni
projekt in ali so člani Sveta v njem pripravljeni tudi aktivno sodelovati«. Izmed 17ih ožjih
delov občine bo projekt v nadaljevanju zajel še dodatnih pet mestnih četrti ali krajevnih
skupnosti (v letu 2015 je bil projekt izvedene v izbrani MČ Radvanje). Odgovor MČ je
potrebno posredovati vložniku do dne, 20. januarja 2016.

Besedilo poziva delovne skupine:
MESTNA OBČINA MARIBOR
Delovna skupina
za izvedbo pilotnega projekta
za sodelovanje občanov pri pripravi proračuna
Številka: 01100 – 57/2015
Datum: 1. 12. 2015

PREDSEDNIKOM
SVETOV MESTNIH ČETRTI
IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI
MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA: IZVEDBA PILOTNEGA PROJEKTA ZA SODELOVANJE OBČANOV PRI
PRIPRAVI PRORAČUNA

Spoštovani!
Župan Mestne občine Maribor je imenoval Delovno skupino za izvedbo pilotnega projekta za
sodelovanje občanov pri pripravi proračuna, z nalogo, da z izvedbo pilotnega projekta
pripravi vsa potrebna izhodišča za uvajanje sistema soodločanja občanov in občank pri
pripravi proračunov mestne občine v prihodnje.
Bistvo uvedbe projekta je v tem, da občani aktivno sodelujejo pri pripravi proračuna in sicer
na način, da v prvem koraku sami oblikujejo in predlagajo projektne predloge, ki naslavljajo
probleme njihove skupnosti. V naslednjem koraku pa sledi splošno glasovanje o predlogih,
kjer se oblikuje prioritetna lista projektov. Ti bodo, v okviru dogovorjene višine sredstev,
vključeni v proračun Mestne občine Maribor s strani njihove četrtne/krajevne skupnosti.
Pilotni projekt za leto 2015 je bil izveden v Mestni četrti Radvanje. 22.11.12015 je bilo v
mestni četrti Radvanje izvedeno glasovanje o podanih predlogih. Za uspešen izid glasovanja
je bil določen kvorum v višini 5% vseh volilnih upravičencev v MČ Radvanje. Glasovanja se
je od 6033 udeležilo 652 volilnih upravičencev, kar je 10,8 % volilnih upravičencev.
Delovna skupina za sodelovanje občanov pri pripravi proračuna je na 10. sestanku 25. 11.
2015 pregledala rezultate glasovanja in ugotavlja, da je bil projekt izveden zelo uspešno in
nad pričakovanji.
Glede na navedeno je delovna skupina sprejela odločitev, da je s projektom potrebno
nadaljevati, in da bi projekt v nadaljevanju zajel še dodatnih pet mestnih četrti ali krajevnih
skupnosti.
Za uspešno izvedbo je pomembno, da se tudi organi izbranih mestnih četrti oziroma
krajevnih skupnosti aktivno vključijo v ta projekt. Predvsem se aktivnost mestne četrti

oziroma krajevne skupnosti pričakuje pri informiranju občanov, zbiranju projektnih predlogov
ter pri izvedbi glasovanja.
Delovna skupina poziva svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti, da sporočijo delovni
skupini ali so zainteresirani, da se v njihovi MČ/KS izvede nadaljevanje projekta in ali so
pripravljeni v njem tudi aktivno sodelovati.
V posameznih fazah izvedbe projekta bo potreben precejšen angažma posameznikov, ki
bodo s strani MČ oziroma KS sodelovali pri izvedbi.
Prosim, da vaše odgovore
nada.lorbek@maribor.si.

do

20.

januarja

2016

sporočite

na

e-mail:

Metod DOLINŠEK, l.r.
Predsednik delovne skupine

Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka:
Datum:

01301-108/2015-8
15.12.2015

SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava vloge IMZ SČS Koroška vrata za odprtje dodatnih
sanitarij-Ad 10

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška vrata z glasovanjem odločijo o
vlogi.

OBRAZLOŽITEV:
Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Koroška vrata je dne, 01. 12. 2015 na MČ
Koroška vrata naslovil vlogo/ prošnjo za odprtje dodatnih sanitarij ob večjih prireditvah. V
danem primeru gre za sanitarije, ki so namenjeni zaposlenim, del teh istih sanitarij pa služi
kot manjše skladišče v katerem ima spravljen svoj drobni inventar čistilka (čistilna sredstva,
sesalec, lestev, etc.).

Polno besedilo vloge/prošnje:

Mestna občina Maribor
Mestna četrt Koroška vrata

Maribor, 1. 12. 2015

Spoštovani!
Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Koroška vrata je 26. 11. 2015 sprejel sklep,
da na vas naslovimo prošnjo, da se na večjih prireditvah v prostorih MČ, dajo v uporabo tudi
sicer zaprte sanitarije.
Iz vpisne knjige je razvidno, da v prostorih MČ delujejo skupine in se odvijajo prireditve, z
udeležbo nad štirideset ljudi. Včasih jih je tudi do osemdeset, zato med odmori nastajajo
vrste pred edinim straniščem. To je moteče za obiskovalce in organizatorje prireditev, saj so
po navadi odmori prekratki, da bi se vsi pravočasno vrnili na prireditev ali predavanje.
V mesecu decembru bo verjetno še več prireditev z množično udeležbo, zato prosimo, da
prisluhnete pobudi in daste na razpolago oboje sanitarij.
V pričakovanju odgovora in še naprej dobrega sodelovanja, pozdravljamo.
Zbor SČS Koroška vrata 26. 11. 2015
Zanj Cilka Šušteršič, administratorka spletne pošte
Za več informacij se obrnite na:
e-mail: koroska.vrata@imz-maribor.org
tel.: 031 624 018

