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SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. DOPISNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI

GRADIVO PRIPRAVILA:

Služba za MČ in KS MOM,

GRADIVO PREDLAGA:

Valerija VREČA, Predsednica sveta

PREDLOGI SKLEPA/OV:

1. SKLEP:
Svet MČ Center se strinja z izgradnjo dvigala – ploščad
v prostore na Meljski c. 37;
2. SKLEP:
Svet MČ Center pooblašča službo za javna naročila pri
MOM, da izvede postopek javnega naročanja za
izgradnjo dvigala – ploščad v prostore na Meljski c.
37;
3. SKLEP:
Svet MČ Center potrjuje spremembo programa dela
Mestne četrti za leto 2016;
4. SKLEP:
Svet MČ Center potrjuje izvajalce del:
 Remoplast d.o.o. za zamenjavo oken na sedežu
MČ na Kacovi ul. 1;
 Mitja Osvald s.p. za izgradnjo nadstreška v
prostore na Meljski c. 37;
 Jure Jagodič s.p. za vzdrževanje in sanacijo
krajevnih cest na območju MČ Center

Kacova ulica 1, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-842, e-pošta: mc.center@maribor.si
(01301-66/2016-2)
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OBRAZLIOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV:
1. Izgradnja dvigala v prostore na Meljski c. 37
Člani Sveta MČ Center so na 9. redni seji sprejeli sklep: »Svet MČ Center sprejme odločitev, da se o temi
dvigalo odloči na dopisni seji«
V prostore na Meljski c. 37 je možna izgradnja dvigala s ploščadjo, cena dvigala je 14.800,00 EUR brez DDV.
Fiksni stroški za delovanje dvigala so naslednji:
- Trimesečno vzdrževanje, pavšal 50,00 EUR + DDV – 200,00 EUR + DDV na leto;
- 1 x letno pregled dvigala s strani IVD Maribor, strošek 150,00 EUR + DDV;
- Na cca. 5 let je predvidena zamenjava baterij, strošek 500,00 EUR + DDV.
Prostori na Meljski c. 37 bi z izgradnjo omenjenega dvigala pridobili naziv »invalidom prijazni objekt«.
Skica - spodaj
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2. Program dela za leto 2016
Navodila »uporabe namenskih sredstev za financiranje programov dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti«
v 2. členu določajo, da so sredstva za financiranje programov dela namenjena za plačilo:
- Obratovalnih stroškov (stroškov ogrevanja, čiščenja, telefona, elektrike pošte, pisarniški material,
komunalne storitve,…),
- Stroškov vzdrževanja prostorov in okolja,
- Stroškov zavarovanja ter prispevkov za uporabo stavbnega zemljišča
Na podlagi 3. člena zgoraj omenjenih navodil, Svet Mestne četrti oz. Krajevne skupnosti sprejme program
dela.
V programu dela za leto 2016 so zajete aktivnosti posameznih komisij Sveta mestne četrti, kakor tudi
aktivnosti, ki so jih posamezniki, skupine ter društva, prijavila na podlagi razpisa za uporaba prostorov Mestne
četrti.
Člani Svet MČ Center so se na 9. reni seji dogovorila, da se pripravi »rebalans« programa dela 2016 ter se
o njem odloči na dopisni seji.

Mestna četrt Center
Številka: 01301-66/2016-1
Datum: 20.5.2016
PROGRAM DELA MESTNE ČETRTI CENTER ZA LETO 2016 - Sprememba
VSEBINA
PROGRAMA
Računalniški tečaj
za starejše
občane

Praznik Mestne
četrti Center

Prireditev za vse
generacije

Dan starejših
občanov

Praznični
december in
prihod dedka
mraza
Čistilna akcija
2016

Obdaritev
krajanov ob

NOSILEC/IZVAJALEC

Komisije za organiziranje
in sodelovanje pri
organizaciji kulturnih,
športnih in drugih
prireditev ter aktivnosti
Komisije za organiziranje
in sodelovanje pri
organizaciji kulturnih,
športnih in drugih
prireditev ter aktivnosti

Komisije za organiziranje
in sodelovanje pri
organizaciji kulturnih,
športnih in drugih
prireditev ter aktivnosti
Komisije za organiziranje
in sodelovanje pri
organizaciji kulturnih,
športnih in drugih
prireditev ter aktivnosti
Komisije za organiziranje
in sodelovanje pri
organizaciji kulturnih,
športnih in drugih
prireditev ter aktivnosti
Komisije za komunalne
zadeve, promet, urejanje
prostora in varovanje
okolja, Skavti MB
komisije za socialno
skrbstvo in zdravstveno
varstvo

OBRAZLOŽITEV

TERMIN

OCENJENA
VREDNOST

Računalniški tečaj bo organizirana
za starejše občane, stare nad 55. let

Tečaj v
spomladnem
času in tečaj
v jesenskem
času 2016
4. april 2016

800

800

Proračunska
sredstva – 400
EUR;
Donacije – 400
EUR

Mesec maj
2016

50

Proračunska
sredstva

Mesec
oktober 2016

80

Proračunska
sredstva

Mestna četrt bo organizirala
božično- novoletni koncert ter prihod
dedka mraza za otroke

Mesec
december
2016

200

Proračunska
sredstva

Izvedba čistilne akcije ob dnevu
Zemlje 2016

Mesec april
2016

160

Proračunska
sredstva

Skromna obdaritev krajanov ob
visokih življenjskih jubilejih, nad 95.
let

Januar –
december
2016

140

Proračunska
sredstva

Mestna četrt bo organizirala
kulturno prireditev ob prazniku
Mestne četrti na kateri bodo
nastopali nastopajoči iz vrtca,
osnovnih in srednih šol ter kulturnih
društev, izdelava informatorjev,
tabula
Mestna četrt bo organizirala
družabno – kulturno prireditev za
vse generacije, na prireditvi bodo
nastopali otroci, mladi in starejši
nastopajoči
Mestna četrt bo organizirala kulturni
dogodek za starejše občane Mestne
četrti

VIR
FINANCIRANJ
A
Proračunska
sredstva
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visokih življenjskih
jubilejih
Tečaji EFT –
Emotional
Freedom
Techniques –
tehnike doseganja
čustvene svobode
Tečaji
mednarodnega
jezika esperanto
Sodelovanje in
vzpodbujanje
interesnih
združenj
Prostočasne
aktivnosti za
starejše občane
Predavanja o
»pomoči in
ozdravitvi po
duhovni poti«
Skupinsko branje
knjig, pogovori

Andreja Valcl, izvajalka
metode EFT po standardih
in predmetniku AAMET

Brezplačni tečaji in predavanja za
občane

Januar –
december
2016

Obrat.
stroški

Proračunska
sredstva

Esperantsko društvo
Maribor

Brezplačni tečaji in predavanja za
občane

Obrat.
stroški

Proračunska
sredstva

Društvo borcev NOB,
Izgnancev, Vranov let

Brezplačna predavanja o življenjskih
izkušnjah

Januar –
december
2016
Januar –
december
2016

Obrat.
stroški

Proračunska
sredstva

Medgeneracijsko društvo
za samopomoč Drava

Aktivnosti za starejše občane (Hojke
in Kresničke), pogovori

Obrat.
stroški

Proračunska
sredstva

Krog za naravno
življenjsko pomoč e.v.

Brezplačna predavanja, seminarji za
občane

Januar –
december
2016
Januar –
december
2016

Obrat.
stroški

Skupina Blagor ženskam

Skupinsko branje knjig, pogovori o
knjigah

Januar –
december
2016

Obrat.
stroški

Krog za
naravno
življenjsko
pomoč e.v.
Proračunska
sredstva

Literarni večeri

Društvo MAUS

Brezplačni literarni večeri,
predstavitve knjig, literatov

Tečaji folklore,
literarni večeri

Društvo »Bosanski
dijamnat« Maribor

Brezplačni tečaji folklore, literarni
večeri bosanske literature

Organizacija
predavanj,
razstav,

Društvo Art:reSet

Rehabilitacijska
vadba

Koronarni klub Maribor

Organizacija dogodkov, razstav,
kulturno-umetniških programov s
področja tekstilstva, rokodelski
tečajev,
Organiziranje telovadbe za starejše
občane, srčne bolnike

Januar –
december
2016
Januar –
december
2016
Januar –
december
2016

Socialne
delavnice

Društvu Pupillam

Organiziranje socialnih delavnic za
mladino in starejše

September –
december
2016
Maj –
december
2016

KRITJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA
(ogrevanje, elektrika, voda, čiščenje, komunalne storitve,…)
SKUPAJ

Obrat.
stroški

Proračunska
sredstva

Obrat.
stroški

Proračunska
sredstva

Obrat.
stroški

Društvo
Art:reSet

Obrat.
stroški
Obrat.
stroški

Proračunska
sredstva
Proračunska
sredstva

7.620
9.850

3. Potrditev izvajalcev del
Skladno s sprejetim Finančnim načrtom 2016, kateri je bil sprejet na 7. redni seji smo izvedli postopke javnega
naročanja za:
1. Zamenjava 7 KOS dotrajanih in energijsko manj varčnih oken v prostorih na Kacovi
ul. 1 – sedež tajništva.

Ponudnik

Vrednost ponudbe brez ddv

Remoplast d.o.o.

2.976,42 EUR

Zmago Volmajer s.p.

3.212,13 EUR

Interokno d.o.o.

3.400,08 EUR

Opomba:
V prostorih na Kacovi ul. 1 se bodo zamenjala dotrajana okna in sicer se bo zamenjalo 7 kosov oken.
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2. Izgradnja nadstreška pred vhodom v prostore na Meljski cesti 37.

Ponudnik

Vrednost ponudbe brez ddv

Mitja Osvald s.p.

2.686,42 EUR

Andrej Novak s.p.

2.888,39 EUR

BVA d.o.o.

3.005,81 EUR

Opomba:
Nadstrešek nad vhodom v prostore na Meljski c. 37 se bo izgradil v dimenzijah 7,3 m x 2.3 m, iz jeklene
konstrukcije, prekrit z polikarbonatno prozorno kritino, katera bo odporna na vremenske vplive tudi na točo.
Posebna pozornost bo posvečena odvodnjavanju meteornih voda, saj je sosed (g. Rajšp) že leta 2014
opozoril, da na njegovo dvorišče ne sme kapniti niti ena kapljica vode.
Izgradnja nadstreška v takšni dimenzij je smiselna iz razloga zapiranja in odpiranja velikih vrat (levo, desno
od vhoda) v slabih vremenskih pogojih, preprečevanju snežnih zametov, ter metanja smeti in odpadkov v
naveden del objektna.

3. Vzdrževanje in sanacija krajevnih (nekategoriziranih) cest na območju MČ Center

Ponudnik

Vrsta del


Jure Jagodič s.p.




Dobava in vgradnja gramoza 0 – 32 mm
z urejevanjem
Strojno čiščenje jarkov z odvozom
materiala na trajno deponijo
Profiliranje vozišča po neurju

Količina
40m3

Vrednost brez
ddv
1.040,00 EUR

60m

204,00 EUR

300m2

300,00 EUR

Opomba:
MČ Center ima v letu 2016 planirana finančna sredstva v višini 1.900,00 EUR za vzdrževanje in sanacijo
krajevnih cest na območju MČ Center. Ponudnika smo izbirali na podlagi izkušenj in priporočil Krajevnih
skupnostih, katere vsako leto opravijo obsežen postopek izbire vzdrževalca krajevnih cest, saj imajo v
primerjavi z MČ Center v proračunu planirana do 20-30x več sredstev kot MČ Center. Izbrani izvajalec dela
med drugimi opravlja tudi v KS Limbuš, KS Kamnica,…
Izbranega izvajalca smo pozvali na predložitev pisne ponudbe.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba do 31.12.2016.

