Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka: 01301-30/2016-2
Datum: 30. 3. 2016
SVET MESTNE ČETRTI
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev poslovnega poročila MČ Koroška vrata
za leto 2015- Ad 4

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik MČ

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG
SKLEPOV:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška potrdijo Poslovno poročilo
Mestne četrti Koroška vrata za leto 2015.

OBRAZLOŽITEV:
MČ Koroška vrata je bila s strani Urada za finance in proračun, Sektorja za računovodstvo, Mestne
uprave MOM, dne 12. 02. 2016 pozvana k pripravi Poslovnega poročila za leto 2015. Poročilo je bilo
pripravljeno v tajništvu MČ Koroška vrata in v e-obliki (kot osnutek), skladno z navodili, posredovano
na UFP, MOM dne 22. 02. 2015.
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 41001-11/2016-2
Datum: 22 .2. 2016

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA POSLOVANJA
MČ KOROŠKA VRATA ZA LETO 2015
UVOD
Realizacija finančnega poslovanja za obdobje od januarja do decembra 2015 je potekala v
okviru Finančnega načrta za leto 2015 in po posredovanih izhodiščih ter navodilih pristojne
službe Mestne občine Maribor.
V letu 2015 smo koristili finančna sredstva v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta
MČ ter Programom dela opredeljenega v Finančnem načrtu za leto 2015.
Zastavljen program dela Sveta MČ in njegovih delovnih teles smo realizirali iz sredstev
prejetih iz proračuna Mestne občine Maribor.
PRIHODKI
Viri prihodkov:
1. 710205- prihodki od obresti vezanih depozitov (Delavska hranilnica, Sberbank banka) v
višini 2.750,94€
2. 710301- prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 144,00€
3. 74010000 prejeta sredstva iz proračuna Mestne občine Maribor, skladno s Finančnim
načrtom MČ KV za leto 2015:
 nakazila za materialne stroške v letu 2015 v skupni višini 3. 433,00€ in
 nakazila za programe dela v letu 2015 v skupni višini 5.770,00 €.

ODHODKI
Skupni odhodki (materialni stroški in program dela) v letu 2015 znašajo 9.200,40€ oz. 98,4%
celotnega Finančnega načrta za leto 2015.
OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:
73011 Vlaganja v objekte in opremo
Sredstva pridobljena iz naslova odprodaje lastnega, stvarnega premoženja v preteklih letih
so bila oplemenitena z obrestmi pridobljenimi iz naslova depozitne vezave namenskih
sredstev pri izbranih bankah. Svet MČ Koroška vrata je v svojem sprejetem FN za leto 2015
na proračunski postavki Vlaganje v objekte in opremo predlagal sredstva v višini 557.182 €,
katera pa v proračunu MOM za leto 2015 niso bila upoštevana in tako posledično tudi ni bil
upoštevan predlog Finančnega načrta MČ Koroška vrata za leto 2015. Predlagana sredstva
na PP Vlaganje v objekte in opremo s strani Sveta MČ Koroška vrata so bila namenjena za
izvedbo investicije«rušitev obstoječega in gradnja novega doma MČ Koroška vrata«, katera
je bila potrjena tudi s strani Mestnega sveta, MOM.
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73001 Materialni stroški
Materialni stroški za delovanje Mestne četrti so bili predvideni v FN za leto 2015 v višini
3.582,00€ in porabljeni v višini 3.430,41€, kar predstavlja 96% realizacijo. Največ sredstev je
bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov, ter telekomunikacijske storitve in
izvajanje storitev varovanja.
73006 Programi dela
Od, v FN za leto 2015, planiranih 5.770€ sredstev je bilo porabljenih 5.769,99€, kar
predstavlja 100% realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve
(čiščenje poslovnih prostorov) in sicer 2.040,17€ ter za kritje stroškov porabe kuriv in
ogrevanja višini 767,47€.

DENARNA SREDSTVA IN ČASOVNE RAZMEJITVE S STANJEM NA DAN 31. 12.
2015
1. stanje sredstev na TRR

14. 347, 69€

2. zaporedna številka izpiska UJP
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3. sredstva znamk

16,32€

4. naročilnica zaključena z zap. številko

26/2015

5. izdani račun zaključen z zap. številko

03/2015

6. pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)

16,32€

7. neplačani odhodki (konti skupine 18)

1.244, 39€

8. neplačani prihodki (konti skupine 28)

3.920,29€

ODDANA EVIDENČNA JAVNA NAROČILA V LETU 2015
STATISTIČNI PODATKI ZA EVIDENČNA JAVNA NAROČILA V LETU 2015
Mestna občina Maribor, Mestna četrt Koroška vrata

1
uradni naziv in naslov izvajalca
Čistilni servis čipso, Lijana Pavlovič s.p., Keleminova 12, 2000 MB
Čistilni servis čipso, Lijana Pavlovič s.p., Keleminova 12, 2000 MB
Market Klasek d.o.o, Zrkovska cesta 84, 2000 MB
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1000 LJ
Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Vrtnarija Urbanek, Katja Urbanek s.p., Ul. kralja Matjaža 7, 2000 MB
Signum d.o.o., Grenc 20, 4220 Škofja Loka
SCI d.o.o., Ješenca 5/a, 2327 Rače
Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ul. 3, 2000 MB
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 MB
Snaga d.o.o, Nasipna ul. 64, 2000 MB
Domenca d.o.o., Pod hribom 55, 1000 LJ
Primož Gajer s.p., Vilenska 61, 2312 Orehova vas
Kulturno društvo Slava Klavora, Pobreška cesta 20, 2000 MB
Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta107, 1000 LJ
Protect Infra d.o.o., Partizanska cesta 36, 2000 MB
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skupno število oddanih
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evidenčnih javnih
naročila
naročil
S
2
S
1
B
5
B
1
B
2
B
3
B
1
B
4
S
1
B
1
S
1
S
1
S
2
S
1
B
1
S
1

4
skupna pogodbena
vrednost
evidenčnih naročil brez DDV
80,00 EUR
2002, 76 EUR
207,42 EUR
13,18 EUR
14,40 EUR
110,68 EUR
54,65 EUR
153,91 EUR
414, 15 EUR
34,00 EUR
38,74 EUR
14,16 EUR
540,00 EUR
100,00 EUR
285,63 EUR
39,90 EUR
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VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMOV IN NALOG MČ
KOROŠKA VRATA V LETU 2015
a) Poročilo o realizaciji planiranih ciljev in planiranih rezultatov MČ Koroška vrata


Obravnavali smo vloge za podaljšanje obratovalnega časa lokalov oz. obratov in
podajali ustrezna mnenja.



Organizirali smo druge dogodke ( srečanja, druženja) za občane MČ.



Mestna četrt je sodelovala z društvi delujočimi in interesnimi skupinami na območju
MČ Koroška vrata in jim zagotavljala prostore za izvajanje različnih dejavnosti.



Na spletni strani www.maribor.si (zavihek MČ in KS) objavljamo aktualne novice in
informacije v zvezi z delovanjem MČ (urnik aktivnosti za krajane, vabila in zapisniki
sej Sveta MČ, vabila na kulturne in družbene dogodke). Prav tako aktivno sodelujemo
s številnimi drugimi mediji obveščanja.



Sprejemali in obravnavali smo pobude,vloge in pritožbe (spremembe prometnih
režimov, poškodovanje/ vzdrževanje javnih površin in lastnine ) občanov ter jih
obravnavali na sejah Sveta in posredovali pristojnim službam. Aktivno smo sodelovali
z vodji policijskih okolišev (organiziran je bil tudi posvet za na temo »nočnega
življenja v MČ Koroška vrata« ), medobčinskim inšpektorjem zadolženim za področje
MČ Koroška vrata.



Skladno z navodili Službe za MČ in KS smo zakonito in racionalno izvrševali sprejet
Finančni načrt Mestne četrti KV za leto 2015 in dodatno racionalizirali in znižali
stroške poslovanja.



Gospodarno smo skrbeli za namenska finančna sredstva pridobljena iz naslova
prodaje stvarnega premoženja v preteklih letih in jih plemenitili z obrestmi
pridobljenimi iz naslova depozitnih vezav pri izbranih bankah z najugodnejšimi
obrestnimi merami.

b) Poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela za leto 2015:
V letu 2015 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju
MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:










proslava ob slovenskem kulturnem prazniku;
celotedenske prireditve v sklopu programa »Vigred« v Mestni četrti (Gostje v MČ,
Spoznajmo soseda iz MČ, Prešernovanje- nastop III. gimnazije Maribor, večer glasbe
z Glasbeno in baletno šolo Zavoda AMS, Razstava ročnih del- Beli vez );
likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi
celotno šolsko leto – tri skupine Pro anima, Avrora, Optimisti ;
tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom)
proslava ob Državnem prazniku
izvedba brezplačnih meritev krvnega pritiska in sladkorja v krvi;
izvedba predavanja na temo mediacij,
organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic
Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe;
sodelovanje z ročnodelskim krožkom
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izvedba koncerta- Večer melodij Slavka Avsenika;
sodelovanje pri spominskih slovesnostih-ZMŠD Branik;
Decembrska praznovanja 2015:
 Prižgimo lučke za prijazno sosesko
 Sprevod Dedka Mraza po MČ- sodelovanje z ZPM Maribor
 Pravljice za otroke
 Čajanka za starejše občane;
sodelovanje s skupinama samopomoči Hrast in Ginko ter dvema krajevnima
odboroma Zveze borcev ( Koroška vrata in Prežihov Voranc );
sodelovanje s Kulturno umetniškim društvom Mariborski oder (izvedba proslave ob
Kulturnem prazniku);
aktivnosti za mlade med zimskimi počitnicami 2015;
sodelovanje z Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše
občane v MČ Koroška vrata.

ZAKLJUČEK
Naloge in programi, zapisani v Programu dela za leto 2015, so se v zadevnem obdobju
izvajali na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2015 ter tako bili, tudi zaradi
dobrega sodelovanja z zavodi, društvi in interesnimi skupinami na območju MČ Koroška
vrata, v celoti realizirani in preseženi.
Sredstva, s katerimi je v letu 2015 razpolagala Mestna četrt so bila pridobljena in porabljena
namensko.

Pripravil:
Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata

predsednik Sveta MČ Koroška vrata
Damir Orehovec
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Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka: 01301-30/2016-4
Datum: 30. 3. 2016
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev Inventurnega elaborata MČ Koroška
vrata za leto 2015- Ad 5

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Tatjana Šetinc Lesjak, Sektor za računovodstvo, Urad za finance in
proračun, MOM

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Lidija Dumanič, predsednica Inventurne komisije

PREDLOG
SKLEPOV:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška potrdijo Inventurni elaborat
Mestne četrti Koroška vrata za leto 2015.

OBRAZLOŽITEV:
Inventurni elaborat je pripravil Sektor za računovodstvo, Urad za finance in proračun MOM
na podlagi predloženih popisnih listin Inventurne komisije imenovane z odločbo predsednika
Sveta MČ Koroška vrata z dne, 05. 01. 2016. Popis neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev ter drobnega inventarja je bil opravljen dne, 13. 01. 2016. Popis denarnih
sredstev, obveznosti in terjatev, časovnih razmejitev in splošnega sklada za leto 2015 je bil
opravljen dne, 28. 01. 2016. Inventurna komisija Svetu MČ ne predlaga nobenih odpisov
sredstev. Inventurna komisija je v popisnem listu Poročila o popisu terjatev in obveznosti s
stanjem na dan 31. 12. 2015 pri stanju obveznosti 627.036 EUR dopisala, da gre za lastna
namenska sredstva MČ Koroška vrata.
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MESTNA ČETRT KOROŠKA VRATA
MARIBOR, Vrbanska 10

INVENTURNI ELABORAT POPISA SREDSTEV
TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31. DECEMBER 2015

I . OSNOVNA SREDSTVA

Popisno stanje osnovnih sredstev se ujema s stanjem v knjigovodski evidenci in je priloga k
inventurnemu elaboratu.
Opravljen je tudi popravek vrednosti osnovnih sredstev.

1. Vrednost OS - zgradb na dan 31.12.2015

37.606,99

2. Vrednost OS - zgradb v gradnji na dan 31.12.2015

32.562,28

Popravek vrednosti zgradb
3. Vrednost OS - opreme na dan 31.12.2015

37.606,99
9.443,88

Popravek vrednosti opreme
4. Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena OS
5. Splošni sklad za drugo

9.196,61
374,63
4.149,08

Predlogi inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev so priloga k inventurnemu elaboratu.

II. DROBNI INVENTAR V UPORABI

Drobni inventar je komisija fizično popisala. Drobni inventar v uporabi je 100% odpisan in se vodi v
pomožni evidenci po vrsti drobnega inventarja.
Predlogi inventurne komisije za odpis drobnega inventarja so priloga k inventurnemu elaboratu.

8

III. DENARNA SREDSTVA

Stanje denarnih sredstev je popisano na podlagi izpiskov Uprave RS za javna plačila - UJP in na podlagi
dejanskega stanja. Popisno in knjižno stanje se ujema.

1. Transakcijski račun

14.347,69

2. Porto blagajna-stanje poštnih vrednotnic

0,00

3. Pasivne časovne razmejitve (porto blagajna)

0,00

IV. TERJATVE
1.Vezava sred. - depoziti - Delavska hranilnica d.d.
vezava sred. - obresti - Delavska hranilnica d.d.
vezava sred. - depoziti - Sberbank

335.000,00
400,17
275.000,00

2. Terjatve do kupcev - najemniki
terjatve do kupcev - tožene

0,00
0,00

3. Kratk.terj.do posr.in nepos.upor.pror.države in občine

815,00

4. Neplačani prihodki (konti skupine 28)

3.920,29

Specifikacija terjatev po nazivu kupcev je priloga k inventurnemu elaboratu.

V. OBVEZNOSTI

1. Obveznosti do dobaviteljev

1.243,14

2. Kratk.obv.do pos.in neposr.upor.pror.države in občine
3. Neplačani odhodki (konti skupine 18)

625.792,90
1.244,39

Specifikacija obveznosti po nazivu dobaviteljev je priloga k inventurnemu elaboratu.

Inventurna komisija je popis opravila v popolni sestavi in predlaga svetu MČ, da inventurni elaborat
sprejme v podani obliki.

MČ KOROŠKA VRATA
Predsednik sveta: Damir Orehovec
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Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka: 01301-30/2016-3
Datum: 30. 3. 2016
SVET MESTNE ČETRTI
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev Obrazložitve realizacije FN MČ Koroška
vrata za leto 2015 (zaključni račun)- Ad 6

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG
SKLEPOV:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška vrata potrdijo Obrazložitev
realizacije Finančnega načrta Mestne četrti Koroška vrata za leto
2015.

OBRAZLOŽITEV:
MČ Koroška vrata je bila s strani Urada za finance in proračun, sektorja za računovodstvo, Mestne
uprave MOM, pozvana k pripravi Obrazložitve realizacije FN MČ Koroška vrata za leto 2015.
Obrazložitev je bila pripravljena v tajništvu MČ Koroška vrata in v e-obliki (kot osnutek), skladno z
navodili, posredovano na UFP, Mestne uprave, MOM.
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Številka: 41001-11/2016-4
Datum: 14. 3. 2016

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA
MČ KOROŠKA VRATA ZA LETO 2015
UVOD
Realizacija finančnega načrta za obdobje od januarja do decembra 2015 je potekala v okviru
Finančnega načrta za leto 2015 in po posredovanih izhodiščih ter navodilih pristojne službe
Mestne občine Maribor.
V letu 2015 smo koristili finančna sredstva v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta
MČ ter Programom dela opredeljenega v Finančnem načrtu za leto 2015.
Zastavljen program dela Sveta MČ in njegovih delovnih teles smo realizirali iz sredstev
prejetih iz proračuna Mestne občine Maribor.
OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH PRIHODKOV MČ KOROŠKA VRATA V
LETU 2015
Prihodki Mestne četrti Koroška vrata so bili v sprejetem finančnem načrtu za leto 2015
planirani v višini 11.882 EUR. Realiziranih je bilo 12.098 EUR ali 102% planiranih prihodkov.
7102 Prihodki od obresti
V sprejetem Finančnem načrtu je bilo iz naslova prihodkov od obresti planiranih 2.530 EUR.
Priliv sredstev iz naslova obresti na vezana sredstva je znašal 2.751 EUR ali 108,7%. Gre za
obresti na neporabljena namenska sredstva iz naslova kupnin in najemnin, ki jih Mestna četrt
hrani za gradnjo novega doma Mestne četrti.
7103 Prihodki od premoženja
Za leto 2015 sredstva niso bila planirana. Realiziranih je bilo 144 EUR, ki jih je Mestna četrt
prejela iz naslova oddaje prostorov za volitve in urni najem.
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
V sprejetem Finančnem načrtu za leto 2015 je bilo planiranih 9.352 EUR za financiranje
stroškov delovanja Mestne četrti in Programov dela. Iz proračuna Mestne občine Maribor je
bilo na račun Mestne četrti nakazanih 9.203 EUR ali 98,4% plana in sicer za financiranje
delovanja Mestne četrti 3.433 EUR in za programe dela 5.770 EUR.
OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH ODHODKOV MČ KOROŠKA VRATA V
LETU 2015
Skupni odhodki (materialni stroški in program dela) v letu 2015 znašajo 9.200 EUR oz.
98,4% celotnega Finančnega načrta za leto 2015.
811004 Vlaganja v objekte in opremo
Sredstva pridobljena iz naslova odprodaje lastnega, stvarnega premoženja v preteklih letih
so bila oplemenitena z obrestmi pridobljenimi iz naslova depozitne vezave namenskih
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sredstev pri izbranih bankah. Svet MČ Koroška vrata je v svojem sprejetem FN za
leto 2015 na proračunski postavki Vlaganje v objekte in opremo predlagal sredstva v višini
557.182 EUR, katera pa v proračunu MOM za leto 2015 niso bila upoštevana in tako
posledično tudi ni bil upoštevan predlog Finančnega načrta MČ Koroška vrata za leto 2015.
Predlagana sredstva na PP Vlaganje v objekte in opremo s strani Sveta MČ Koroška vrata
so bila namenjena za izvedbo investicije«rušitev obstoječega in gradnja novega doma MČ
Koroška vrata«, katera je bila v preteklosti potrjena tudi s strani Mestnega sveta, MOM.
810504 Materialni stroški
Materialni stroški za delovanje Mestne četrti so bili predvideni v FN za leto 2015 v višini
3.582 EUR in porabljeni v višini 3.430 EUR, kar predstavlja 96% realizacijo. Največ sredstev
je bilo porabljenih na pod kontih 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (204 EUR),
402001 Čistilni material in storitve (786 EUR), pod kontu 402205 Telefon, faks, elektronska
pošta (712 EUR) in 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov (517 EUR). Za
vzdrževanje okolja na pod kontu 40259905 ter zavarovalne premije za objekte na pod kontu
402504 je bilo porabljenih 134 EUR oz. 94 EUR.
Za tajništvo in delo organov Mestne četrti je na razpolago 15 m2.
810603 Programi dela
Od, v FN za leto 2015, planiranih 5.770 EUR sredstev je bilo porabljenih 5.770 EUR, kar
predstavlja 100% realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve
(čiščenje poslovnih prostorov) in sicer 2.040 EUR ter za kritje stroškov porabe kuriv in
ogrevanja višini 767 EUR. Za odhodke na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco
(pogostitve nastopajočih, starejših občanov, ipd) je bilo porabljenih 406 EUR in pod kontu
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd je bilo porabljenih 183 EUR (
zahvale nastopajočim s poklonom cvetja, aranžiranje dvorane ob Vigredi. Sredstva je Mestna
četrt porabila za izvedbo prireditev in proslav v okviru Programa dela Mestne četrti. Za
vzdrževanje okolja (obrezovanje žive meje, grmovnic, košnja, odvoz) na pod kontu 40259905
ter zavarovalne premije za objekte na pod kontu 402504 je Mestna četrt po ključu delitve
stroškov porabila 503 EUR oz. 355 EUR. Na pod kontu 412000 Tekoči transferji neprofitnim
organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 200 EUR, od tega 100 EUR za nakazilo ZPM
Maribor za sofinanciranje aktivnosti v sklopu Programa dela MČ Koroška vrata in 100 EUR
za donacijo OŠ Prežihovega Voranca Maribor.
Za aktivnosti krajanov je v objektu mestne četrti na voljo 124 m2.
Poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela za leto 2015:
V letu 2015 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju
MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:









proslava ob slovenskem kulturnem prazniku;
celotedenske prireditve v sklopu programa »Vigred« v Mestni četrti (Gostje v MČ,
Spoznajmo soseda iz MČ, Prešernovanje- nastop III. gimnazije Maribor, večer glasbe
z Glasbeno in baletno šolo Zavoda AMS, Razstava ročnih del- Beli vez );
likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi
celotno šolsko leto – tri skupine Pro anima, Avrora, Optimisti ;
tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom)
proslava ob Državnem prazniku
izvedba brezplačnih meritev krvnega pritiska in sladkorja v krvi;
izvedba predavanja na temo mediacij,
organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic
Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe;
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sodelovanje z ročnodelskim krožkom
izvedba koncerta- Večer melodij Slavka Avsenika;
sodelovanje pri spominskih slovesnostih-ZMŠD Branik;
Decembrska praznovanja 2015:
 Prižgimo lučke za prijazno sosesko
 Sprevod Dedka Mraza po MČ- sodelovanje z ZPM Maribor
 Pravljice za otroke
 Čajanka za starejše občane;
sodelovanje s skupinama samopomoči Hrast in Ginko ter dvema krajevnima
odboroma Zveze borcev ( Koroška vrata in Prežihov Voranc );
sodelovanje s Kulturno umetniškim društvom Mariborski oder (izvedba proslave ob
Kulturnem prazniku);
aktivnosti za mlade med zimskimi počitnicami 2015;
sodelovanje z Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše
občane v MČ Koroška vrata.

ZAKLJUČEK
Naloge in programi, zapisani v Programu dela za leto 2015, so se v zadevnem obdobju
izvajali na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2015 ter tako bili, tudi zaradi
dobrega sodelovanja z zavodi, društvi in interesnimi skupinami na območju MČ Koroška
vrata, v celoti realizirani in preseženi.
Sredstva, s katerimi je v letu 2015 razpolagala Mestna četrt so bila porabljena namensko.

Pripravil:
Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata
Damir Orehovec
predsednik Sveta MČ Koroška vrata
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Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka: 01301-30/2016-6
Datum: 31. 3. 2016
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in sprejem Finančnega načrta MČ Koroška vrata za
leto 2016- Ad 7

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Urban Dogša, tajnik

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPOV: Člani Sveta Mestne četrti Koroška vrata sprejmejo Finančni načrt
MČ Koroška vrata za leto 2016.
OBRAZLOŽITEV:
Predlog Finančnega načrta MČ za leto 2016, ki je bil pripravljen v tajništvu MČ je vključeval
sredstva v višini 557.182 EUR na Proračunski postavki 811004 Vlaganja v objekte in
opremo, skladno s sklepom, sprejetim na 6. redni seji Sveta Sveta MČ KV, št. 4/6, s katerim
je Svet MČ potrdil izhodišča za pripravo FN MČ Koroška vrata za leto 2016. Sredstva na
proračunskih postavkah Programi dela in Materialni stroški so se v usklajevanjih znižala za 5
EUR na PP Programi dela in 272 EUR na PP Materialni stroški. Z vodjo Službe za MČ in KS
usklajen FN MČ za leto 2016 je še vključeval predlagana sredstva na PP Vlaganja v objekte
in opremo v višini 572.182 EUR. FN MČ Koroška vrata za leto 2016, ki bo na nivoju
Mestnega sveta, MOM obravnavan v sklopu posebnega dela Proračuna MOM za leto 2016,
pa predlaganih sredstev na proračunski postavki Vlaganje v objekte in opremo ne predvideva
oz. vključuje.
PREDLOG FN MČ KOROŠKA VRATA ZA LETO 2016 (ODHODKI+PRIHODKI) SKUPAJ Z
OBRAZLOŽITVIJO
OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV ZA LETO 2016

Mestna četrt Koroška vrata za leto 2016 planira odhodke v višini 566.534 EUR, ki
vključujejo namenska sredstva Mestne četrti za novogradnjo doma MČ Koroška
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vrata. Sredstva je Mestna četrt pridobila iz naslova prodaje lastnega stvarnega
premoženja v letu 2010 in jih med tem časom oplemenitila z obrestmi na vezane
depozite finančnih sredstev pri izbranih bankah.
811004 Vlaganja v objekte in opremo
Na proračunski postavki je planiranih 557.182 EUR za izvedbo investicije »rušitev
obstoječega in gradnja novega doma MČ Koroška vrata. Za financiranje dela
projektne dokumentacije PID (projekt izvedenih del) je planiranih 2.157 EUR za
rušitev obstoječega in gradnjo novega doma MČ Koroška vrata na Vrbanski cesti 10
- lokaciji, kjer je sedež Mestne četrti pa 555.025 EUR. Namen investicije je
zagotovitev funkcionalnih prostorov za interesno druženje krajanov, potrebe tajništva
in organov Mestne četrti ter za prireditve. Prostori, ki jih uporablja Mestna četrt ne
zadoščajo za pokritje potreb in interesov občanov. Vir za financiranje planiranih
odhodkov Mestne četrti je kupnina za, v letu 2010 prodane poslovne prostore,
stanovanja in garažna mesta ter neporabljena sredstva od najemnin za poslovne in
druge prostore iz preteklih let.
Kronološki pregled aktivnosti potrebnih za realizacijo predlagane investicije:
V preteklosti je Mestni svet MOM za izvedbo investicije »rušitev obstoječega in
gradnja novega doma MČ Koroška vrata« potrdil DIIP na 16. korespondenčni seji
dne, 23. julija 2010 ter na 28. redni seji dne, 14. 6. 2013 še IP za navedeno
investicijo. 12. 5. 2014 je bilo izdano gradbeno dovoljenje na katerega so se na
drugostopenjski organ pritožili nekateri stranski udeleženci v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne, 4. avgusta
2014 z odločbo zavrnilo pritožbe. Nadalje Upravni spor pred pristojnim Upravnim
sodiščem zoper prvostopenjsko odločbo ni bil sprožen in tako je postalo, izdano
gradbeno dovoljenje v septembru 2014, tudi pravnomočno. V letu 2014 je Projektna
pisarna pripravila vlogo za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izbiro
izvajalca, ter jo posredovala Službi za javna naročila, Mestne uprave, MOM, katera
pa postopka oddaje javnega naročila ni izpeljala. Obrazložitev vračila zadeve, s
strani Službe za javna naročila ni bila argumentirana z navedbo normativne podlage
za sprejem tovrstne odločitve. Torej ne glede na dejstvo, da je bila investicija
planirana, v veljavnem Finančnem načrtu MČ Koroška vrata za leto 2014 in
posledično v okviru posebnega dela Proračuna MOM za leto 2014, ni bila realizirana.
V letu 2015 je Svet MČ Koroška vrata v, na nivoju Sveta MČ, sprejetem Finančnem
načrtu MČ Koroška vrata za leto 2015 ponovno planiral sredstva za realizacijo
investicije na PP Vlaganje v objekte in opremo, a sredstva v okviru posebnega dela
Proračuna MOM za leto 2015 niso bila upoštevana in posledično priznana. Na 8.
redni seji Mestnega sveta MOM je bila dne, 02. julija 2015 podana pobuda za
vključitev investicije » rušitev obstoječega in gradnja novega doma MČ Koroška
vrata«
z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2015, v veljavni
Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 v okviru posebnega dela
proračuna. Odgovor vodstva MOM na navedeno, podano pobudo je vseboval
obrazložitev, da je navedena investicija predvidena za proračunsko razpravo
dvoletnega proračuna 2016/2017.
810504 Materialni stroški
Za financiranje stroškov tajništva in delovanje organov Mestne četrti je planiranih
3.310 EUR. V primerjavi s Finančnim načrtom za leto 2015, se planirana sredstva
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manjšajo za 272 EUR, skladno z uskladitvijo Službe za MČ in KS. V
strukturi odhodkov po ekonomskih namenih, je največ sredstev planiranih za telefon,
telefax in elektronsko pošto, čiščenje in varovanje objekta. Sredstva so planirana za
celo leto, ker bo potrebno večino stroškov pokrivati tudi na nadomestni lokaciji v
primeru začetka gradnje novega doma Mestne četrti.
810604 Programi dela
Za financiranje programov dela Mestne četrti Koroška vrata je v letu 2016 planiranih
5.695 EUR. V primerjavi s Finančnim načrtom za leto 2015 se planirana sredstva na
PP Programi dela manjšajo za 5 EUR. V strukturi odhodkov po ekonomskih namenih,
je največ sredstev planiranih za čiščenje in ogrevanje objekta ter za izvedbo
aktivnosti planiranih v Programu dela za leto 2016. V letu 2015 Mestna četrt načrtuje
izvajanje programov dela kljub planirani gradnji, vendar na drugi lokaciji. Mestna četrt
načrtuje gostovanje v prostorih bližnjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti.
Najprimernejša bi bila po oceni Mestne četrti Krajevna skupnost Kamnica na katero
je Mestna četrt že v letu 2013 naslovila vlogo. Planirana sredstva bo mestna četrt
namenila za naslednje prireditve in aktivnosti ( v EUR):
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OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ KOROŠKA VRATA V LETU 2016
ZŠ

VSEBINA

1

obratovalni stroški za izvedbo
programov dela v MČ
SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK

2

3

VIGRED 2016

4

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
LS PRO ANIMA, AVRORA,
OPTIMISTI
DAN DRŽAVNOSTI
glasbeno literarni večer
Komemoracija padlim
športnikom Branika

5
6
7

DECEMBRSKA
PRAZNOVANJA 2016:
Prižgimo lučke za prijazno
sosesko
Pravljice oz. delavnice za
otroke

NAMEN

ORGANIZATOR

TERMIN

OCENJENA
VREDNOST

januar –
december
aranžiranje
dvorane,
skromna pogostitev
nastopajočih
priprava dvorane
za dnevno
prireditev

Komisija za KDD
KD Mariborski oder

februar

Komisija za KDD
Ročnodelski krožek

marec
10 dni

3.582€

30€

200€
Komisija za KDD,
Nada Zidarič

maj /junij

50€

priprava dvorane

Komisija za KDD

junij

50€

sveče, lovorov
venec

Komisija za KDD,
ZMŠD Branik, OŠ
PV

oktober

20€

nabava bakel oz.
lučk, čaj in pecivo
za nastopajoče

200€

Komisija za KDD,
OŠ PV

material za
delavnice, sok,
pecivo, donacija
ZPM
december

Sprevod in postojanka dedka
Mraza s spremljajočim
programom in obdaritev otrok

prispevek za
obdaritev otrok

Praznični koncert

ureditev dvorane

ČAJANKA ZA OBČANE

8

visoki jubileji občanov

9

Predavanje apiterapija,
Meritve sladkorja v krvi in
krvnega pritiska,
Delavnica na temo mediacije
Ostale aktivnosti, za katere
bo tekom leta izražen interes

10

MČ, ZPM, OŠ PV

Komisija za KDD
Komisija za KDD
čaj, topli napitki,
drobno pecivo
program
simbolično darilo

Komisija za KDD

Material za izvedbo

Komisija za SSZV

januar –
december
januar –
december

Komisija KDD,
januar –
Komisija SSZV,
december
zainteresirane
organizirane
skupine
*Če se sredstva ne porabijo na planirani postavki, se ta prenesejo na naslednjo, ki se izvaja.
predavanja

20€
130€

50€
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OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV ZA LETO 2016
Mestna četrt Koroška vrata v letu 2016 planira prihodke v skupni višini 12.475 EUR. Večino
planiranih sredstev predstavljajo prihodki iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov
v višini 9.005 EUR oz. 72% (za kritje stroškov Programov dela in materialnih stroškov).
3.350 EUR oz. 27% predstavljajo prihodki od obresti od vezanih depozitov pri izbranih
bankah. Gre za vezana lastna, namenska sredstva Mestne četrti, ki so predvidena za kritje
stroškov izvedbe investicije »gradnja novega doma MČ Koroška vrata«.
710205 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namen. sredstev
Na proračunski postavki je planiranih 3.350 EUR. Vir planiranih prihodkov predstavljajo
obresti od depozitov od vezanih namenskih sredstev pri izbranih bankah. MČ Koroška vrata
ima sredstva v višini 610.00 EUR vezana pri dveh izbranih bankah zaradi zmanjševanja
tveganja vezave sredstev. Vezavi se po pretoku depozitnih pogodb podaljšujeta za določen
čas v soodvisnosti od pričetka izvajanja investicije gradnje novega doma MČ Koroška vrata
za kateri namen so bila sredstva tudi pridobljena iz naslova kupnin od prodaje lastnega
premoženja v preteklih letih.
710301 Drugi prihodki od premoženja MČ in KS-urna uporaba prostorov
Na tej proračunski postavki je planiranih 120 EUR. Gre za prihodke iz naslova oddaje
prostorov v urni najem. 60 EUR predstavlja oddaja prostorov OVK za namen izvedbe
referenduma v mesecu decembru 2015 za katero zapade plačilo obveznosti po 30 dnevni
valuti v mesec januar 2016. Preostalih 60 EUR predstavlja variabilni prihodek za oddajo
prostorov v urni najem v kolikor bo tekom leta izkazan interes.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za tekočo porabo
Planiranih je 3.310 EUR za kritje materialnih stroškov za potrebe delovanje MČ Koroška
vrata. Gre za sredstva, ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot proračunski
uporabnik in predstavljajo priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih odredb za
dotacije sredstev glede na mesečno porabo.
74010111 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za programe dela
Planiranih je 5.695 EUR za kritje stroškov Programov dela MČ Koroška vrata, kamor spadajo
tudi nekateri stroški tekoče porabe v višini 79%, po ključu delitve 79% Programi dela in 21%
Materialni stroški. Gre za sredstva, ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot
proračunski uporabnik in predstavljajo priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih
odredb za dotacije sredstev glede na mesečno porabo.
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FINANČNI NAČRT MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA ZA LETO 2016

PU

PPP/GPR/PPR

PP

Konto

1

2

3

4

P re dlog MČ KV

Opis

FN 2016

0604

5

Mestna četrt Koroška Vrata

566.187

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

557.182

0403

Druge skupne administrativne službe

557.182

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

557.182

811004

557.182

Vlaganja v objekte in opremo
402203

Voda in komunalne storitve

0

420202

Nakup strojne računalniške opreme

0

420224

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

0

420239

Nakup audiovizualne opreme

420401

Novogradnje

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

402099

Drugi splošni material in storitve

0

402200

Električna energija

0

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

0
555.025
0
2.157

0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

9.005

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

9.005

06029001

Delovanje ožjih delov občin

9.005

810504

810604

Materialni stroški

3.310

402000

Pisarniški material in storitve

250

402001

Čistilni material in storitve

440

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

520

402004

Časopisi, revije, knjige in strok.literatura

40

402006

Stroški oglaševalskih storitev

402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

0

402108

Drobno orodje in naprave

0

402112

Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.

402200

Električna energija

210

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

320

402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

150

402504

Zavarovalne premije za objekte

100

402510

Tekoče vzdrž.komunikac.opreme

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

150

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje

250

402600

Poslovne najem.in zakup.za poslovne objekte

402605

Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

0

402903

Plačila za delo preko študent.servisa

0

402920

Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo

402930

Plač.storitev org.,pooblašč.za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

0

412000

Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam

0

420202

Nakup strojne računalniške opreme

0

420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav

0

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Programi dela KS in MČ

0
300

0

50
50
380
50

0

0
35

0
15

0

5.695

402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistilni material in storitve

402003

Založniške in tiskarske storitve

402004

Časopisi, revije, knjige in strok.literatura

402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

402108

Drobno orodje in naprave

402112

Protokolarna darila,promocijski ogledi,org. proslav ipd.

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203

Voda in komunalne storitve

160

402204

Odvoz smeti

190

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje

550

402605

Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča

130

412000

Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam

100

413302
402901

Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve
Plačilo avtorskih honorarjev

FINANČNI NAČRT MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA ZA LETO 2016
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PREDLOG FN MČ KOROŠKA VRATA ZA LETO 2016 V SKLOPU ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2016- 1. OBRAVNAVA
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Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroska.vrata@maribor.si
Številka: 01301-30/2016-5
Datum: 31. 3. 2016
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava podaljšanja vezave denarnih sredstev pri
izbranih bankah-Ad 8

GRADIVO PRIPRAVILA:

Urban Dogša, tajnik MČ

GRADIVO PREDLAGA:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Mestna četrt Koroška vrata sklene depozitne pogodbe o vezavi
denarnih sredstev z bankama, ki ponujata najugodnejšo
obrestno mero za vezavo sredstev v višini 305. 000 EUR za
obdobje šestih mesecev.

OBRAZLOŽITEV:
Depozitne pogodbe o vezavi denarnih sredstev pri izbranih bankah so potekle 14. marca
2016 (Delavska hranilnica) in 23. marca 2016 (Sberbank banka). Denarna sredstva- glavnica
skupaj z obrestmi so bila vrnjena na račun deponenta- MČ Koroška vrata.
Preverjene so bile obrestne mere, ki jih izbrane banke lahko ponudijo ob vezavi sredstev v
višini 305.000 EUR za obdobje šestih mesecev in treh mesecev.
Ponudbe bank so bile sledeče:
 BKS BANK
305.000 € za 6 mesecev – obrestna mera 0,05%
305.000 € za tri mesece – obrestna mera – 0,05%
 UNICREDIT GROUP
Zaradi prekratke dobe vezave kotacij niso mogli ponuditi.

(01301-30/2016-5)

*01301-30/2016-5*

21
 SBERBANK BANKA
Vezava za dobo 3 mesece + 1 dan = 0,14% letno.
Vezava za dobo 6 mesecev + 1 dan = 0,23% letno.
 DELAVSKA HRANILNICA
Nenamensko vezane vloge
Neimetnik TRR
od 15 do 30 dni
0,01%
od 31 do 90 dni
0,01%
od 91 do 180 dni
0,02%
nad 181 do 270 dni
0,10%
nad 271 do 365 dni
0,15%
nad 12 mesecev
0,30%
nad 18 mesecev
0,40%
nad 2 leti
0,50%
nad 3 leta
0,60%
nad 4 leta
0,70%
nad 5 let
0,80%
 BANKA KOPER
Banka Koper ponudbe ni oddala.

