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MESTNA OBČINA MARIBOR
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SVET MESTNE ČETRTI CENTER

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE ČETRTI CENTER

NASLOV GRADIVA:

Priprava proračuna MOM za leti 2017 in 2018

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Služba za MČ in KS

GRADIVO
PREDLAGA:

Valerija VREČA, predsednica Sveta

POROČEVALEC:

Valerija VREČA, predsednica Sveta
Primož HRASTNIK, Služba za MČ in KS

PREDLOGI SKLEPOV:

1. SKLEP:
Svet Mestne četrti Center je obravnaval osnutek Finančnega načrta
Mestne četrti Center za leti 2017 in 2018, in ga sprejema
2. SKLEP:
Svet Mestne četrti Center je obravnaval program vlaganja v objekte
in opremo za leto 2017 in 2018, in ga sprejema

OBRAZLOŽITEV:
Prihodki in odhodki mestne četrti oziroma krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu, ki ga za posamezno
proračunsko leto oblikuje in mestnemu svetu predlaga svet mestne četrti. Finančni načrt je sestavni del proračuna
MOM.
Predlog FN 2017 in 2018 spodaj.
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Program vlaganj v objekte in opremo za leto 2017
Namen vlaganja

Sanacija dotrajane
stene pred vhodom v
prostore
Nadgradnja
regulacije ogrevanja
Zamenjava vhodnih
vrat 2 v prostore

Nakup fiksnih stojal
za slike
Zamenjava dotrajane
čajne
kuhinje
v
prostorih
Pleskanje sanitarnih
prostorov in čajne
kuhinje
Zamenjava vhodnih
vrat 2
Nabava skenerja za
potrebe delovanja
tajništva MČ
Sanacija (brušenje in
lakiranje)
dotrajanega parketa
Nadgradnja
regulacije ogrevanja

Sanacija dotrajanih
sanitarije

Obrazložitev
Prostori na Meljska c. 37
Zaradi dotrajane stene pred vhodom v prostore je potrebna nujna sanacija le
te, saj lahko zaradi ne ukrepanja nastane večja škoda, tudi na sosedovi strani
(Avto Rajšp)
V prostorih na Meljski c. 37 je potrebno zaradi energijske varčnosti nadgraditi
regulacijo ogrevanja, saj sedaj temu ni tako. MČ bi s to posodobitvijo bistveno
privarčevala pri stroških ogrevanja
MČ je morala zaradi izgradnje invalidske dvižne ploščadi prestaviti vhodna
vrata 2 iz pritličja v zgornje nadstropje, varnostni inženir je pri ogledu
prostorov z vidika požarne varnosti ugotovil, da se premeščena vrata ne
odpirajo pravilno, odpirajo se namreč v prostor, zato predstavljajo nevarnost
Prostori v hiši druženja se zelo pogosto uporabljajo tudi za razstavo slik, zaradi
navedenega razloga je smiselna nabava stojal za slike
Prostori na Kacova ul. 1
Čajna kuhinja je že zelo dotrajana, prav tako so dotrajani kuhinjski aparati, ki
predstavljajo že nevarnost za delo z njimi (kuhalna plošča, dotrajana pipa)

4.000,00 eur

1.600,00 eur

3.000,00 eur

650,00 eur

3.500,00 eur

Sanitarne prostore je potrebo sveže prepleskati, prav tako čajno kuhinjo ob
morebitni zamenjavi le te.

700,00 eur

Ob zamenjavi vhodnih vrat v prostorih na Meljski c. 37 je smotrno, da se vrata
premestijo na lokacijo Kacova 1, saj so tam nameščena lesena vrata
Za potrebe dela je potrebno nabaviti skener, trenutni povzroča veliko
preglavic

500,00 eur

Prostori na Jurčičeva ul. 8
Prostori so bili v letu 2016 na sveže prepleskani, zato je potrebno še osvežiti
in sanirati parket. Po sanaciji so prostori pripravljeni za oddajo v najem
V prostorih je potrebno zaradi energijske varčnosti nadgraditi regulacijo
ogrevanja, trenutna regulacija je nameščena v WC, kjer je okno vedno odprto,
prav tako ima do nje dostop vsak najemnik. MČ bi s to posodobitvijo bistveno
privarčevala pri stroških ogrevanja
Sanitarij v prostorih so zelo dotrajani, dodatna težava se je pojavila, ko je
neznana oseba utrgala umivalnik iz stene, pri tem je zaseboj potegnila
ploščice, ki so začele odstopati, prav tako je potrebna zamenjava ključavnice,
saj ne moremo zagotovo določiti, kdo ima dostop do navedenih sanitarijev
SKUPAJ

Program vlaganj v objekte in opremo za leto 2018



Ocenjena
vrednost

5.000,00 eur planirana sredstva za nepredvidene situacije;
Realizacija in prenos nerealiziranih projektov iz leta 2017
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400,00 eur

2.500,00 eur

1.500,00 eur

3.500,00 eur

21.850,00 eur

