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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. REDNI SEJI SVETA MESTNE ČETRTI CENTER

NASLOV GRADIVA:

Poročilo o tekočih zadevah

GRADIVO PRIPRAVILA:

Služba za MČ in KS

GRADIVO PREDLAGA:

Predsednica Sveta

POROČEVALEC:

Primož Hrastnik, Služba za MČ in KS
Valerija Vreča, Predsednica Sveta MČ Center

PREDLOGI SKLEPOV:

Svet Mestne četrti Center se je seznanil z:
 Predlogom proračuna – finančnega načrta Mestne četrti Center za
leto 2016 (usklajen 23.2.2016 z MOM);
 Planiranimi prihodki za leto 2016;
 Poslovnim poročilom za leto 2015;
 Pobudami g. Dobaja, stanovalca Koroške c. 19;


Svet Mestne četrti Center dodeluje pravice uporabnika spletne
aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja elektronskih plačilnih
nalogov vodji službe MČ in KS Mirjani Mihin

OBRAZLOŽITEV:
 Predlog proračuna – finančnega načrta Mestne četrti Center za leto 2016
MČ je morala do 18.11.2015 na MOM poslati predlog Finančnega načrta za leto 2016, Svet MČ se je s
predlogom seznanil na 7. redni seji.
23.2.2016 so morali tajniki MČ/KS po navodilu vodstva MOM na usklajevanje proračuna 2016
(Finančnega načrta 2016) k vodji službe za MČ in KS. Po »usklajevanju« so se finančna sredstva MČ
Center na PP programi dela zmanjšala za 500EUR, med tem ko so sredstva na PP materialni stroški
ostala nespremenjena.
Tajnik MČ je na MOM podal predlog, da se tudi MČ Center dodeli PP vzdrževanje cest, saj ima MČ
Center na svojem območju veliko nekategoriziranih cesti, ki so v lasti MOM. Po dosedanjih podatkih
naj bi zato MČ bila dodeljena - odopbrjena finančna sredstva v višini 1.900EUR.
 Pobude g. Dobaja, stanovalca Koroške c. 19
Dne 12.2.2016 se je v tajništvu MČ Center oglasil občan g. Dobaj, stanovalec Koroške c. 19, kateri je
izpostavil naslednje predloge oz. probleme:
- Staro mestno jedro:
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Predlaga, da bi morala MOM sprejet Odlok, na podlagi katerega bi morale imeti vse zgradbe v
MO urejeno fasado, lastnik kateri ne bi spoštoval določb Odloka bi moral plačati kazen.
Urejanje kanalizacije na Koroški cesti:
Objekti na Koroški cesti niso priključeni na kanalizacijo, ampak imajo urejeno svojo greznico,
pri tem se pojavlja problem z plačilom storitev Nigradu, saj da morajo plačevati storitev
kanalščine, hkrati pa še posebej praznjenje greznic (dvojno zaračunavanje).
Društvo živa dvorišča:
Društvo naj bi vodili člani, ki niso stanovalci Koroške c. in njene ožje okolice, ampak so iz
drugega konca mesta, nekateri celo iz drugih občin. Omenjeno društvo pa naj bi bilo vodilno,
ki si prizadeva k zaprtju Koroške cest.
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