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0604 MČ KOROŠKA VRATA
Delovno gradivo za sejo Sveta MČ Koroška vrata
OSNUTEK-OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA MČ KOROŠKA VRATA ZA
LETO 2017
I. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV
Mestna četrt Koroška vrata za leto 2017 planira odhodke v višini 568.485 EUR, ki vključujejo
namenska sredstva Mestne četrti za novogradnjo doma MČ Koroška 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 558.185 EUR za izvedbo investicije »rušitev
obstoječega in gradnja novega doma MČ Koroška vrata. Za financiranje dela projektne
dokumentacije PID (projekt izvedenih del) je planiranih 2.160 EUR za rušitev obstoječega in
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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. Na PP VOB je planiranih tudi 1.000 EUR za nakup
klavinove, ki jo Mestna četrt potrebuje ob prireditvah v sklopu izvajanja Programa dela
Mestne četrti.
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. V letu 2016 je bilo gradbeno
dovoljenje za predmetno investicijo podaljšano za obdobje dveh let in je tako veljavno do
vključno 30. 9. 2018.
810504 Materialni stroški
Za financiranje stroškov tajništva in delovanje organov Mestne četrti je v letu 2017 planiranih
4.605 EUR. V primerjavi s Finančnim načrtom za leto 2016, so planirana sredstva nižja za
147EUR oz. za 3%. V strukturi odhodkov po ekonomskih namenih, je največ sredstev
planiranih za plačilo sejnin članom Sveta MČ, telefon, internet, 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 2017 planiranih 5.695
EUR. V primerjavi s Finančnim načrtom za leto 2016 se planirana sredstva na PP Programi
dela ne spreminjajo. 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 2017. V letu 2017 Mestna četrt načrtuje izvajanje programov dela kljub planirani
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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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II. OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ

ZŠ

VSEBINA

1.

obratovalni stroški za izvedbo
programov dela v MČ
SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK

2.

3.

4.
5.
6.
7.

VIGRED 2017

KOROŠKA VRATA V LETU 2017

NAMEN

ORGANIZATOR

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

Komisija za KDD

OCENJENA
VREDNOST

4.915€

februar
50€

Komisija za KDD
Ročnodelski krožek

marec
7 dni
200€

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

Pogostitev
nastopajočih ob
otvoritvi razstave

Komisija za KDD,
Nada Zidarič

junij

50€

priprava dvorane,
pogostitev
sveče, lovorov
venec

Komisija za KDD

junij

50€

oktober

10€

DECEMBRSKA
PRAZNOVANJA 2017:
Prižgimo lučke za prijazno
sosesko

nabava iskric, čaj in
pecivo za
nastopajoče

Komisija za KDD,
ZMŠD Branik,
OŠ PV
Komisija za KDD,
OŠ PV

material za
delavnice, sok,
pecivo

Komisija za KDD

prispevek za
obdaritev otrok,
donacija ZPM

MČ, ZPM, OŠ PV

Praznični koncert

ureditev dvorane

Komisija za KDD

ČAJANKA ZA OBČANE

čaj, topli napitki,
drobno pecivo

Komisija za KDD

8.

Visoki jubileji občanov

simbolično darilo

Komisija za KDD

9.

Tečaj samoobrambe

Obratov. stroški za
uporabo dvorane

Komisija za MŠ

10.

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

Material za
izvedbo, skromna
pogostitev
izvajalcev aktivnosti

Komisija za SSZV

Predavanja,
pogostitev, priprava
dvorane

Komisija za KDD,
Komisija za SSZV,
Komisija za MŠ,
Uporabniki
prostorov

Pravljice oz. delavnice za
otroke- dvakrat

Sprevod in postojanka dedka
Mraza s spremljajočim
programom in obdaritev otrok

11.

TERMIN

250€

december

januar –
december
januardecember
januar –
december

januar –
december

20€
Zajeto pod
zaporedno
številko 1
100€

50€
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III. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna četrt Koroška vrata v letu 2017 planira prihodke v skupni višini 11.050 EUR. Večino
planiranih sredstev predstavljajo prihodki iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov
v višini 10.300 EUR oz. 93% (za kritje stroškov Programov dela in materialnih stroškov). 600
EUR oz. 5% 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«. Preostanek oz. 150 EUR pa
predstavljajo prihodki iz naslova Prihodkov od premoženja.
710205 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namen. sredstev
Na proračunski postavki je planiranih 600 EUR. Vir planiranih prihodkov predstavljajo obresti
od depozitov od vezanih namenskih sredstev pri izbranih bankah. MČ Koroška vrata ima
sredstva v višini 600.00 EUR vezana pri izbrani banki z dvema depozitnima pogodbama.
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 150 EUR. Gre za prihodke iz naslova oddaje
prostorov v urni najem. V letu 2017 bodo izvedene volitve predsednika RS, kar predstavlja
prihodek iz naslova oddaje prostorov MČ za izvedbo volitev v višini 120 EUR (ob
predpostavki, da bosta izvedena dva kroga volitev). Preostalih 30 EUR pa predstavlja
variabilni prihodek iz naslova oddaje prostorov v kolikor bo izkazan interes tekom leta.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za tekočo porabo
Planiranih je 4.605 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.

Številka: 41001-11/2016-15
Datum: 01. 12. 2016

0604 MČ KOROŠKA VRATA
Delovno gradivo za sejo Sveta MČ Koroška vrata
OSNUTEK-OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA MČ KOROŠKA VRATA ZA
LETO 2018
I. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV
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Mestna četrt Koroška vrata za leto 2018 planira odhodke v višini 17.125 EUR, ki vključujejo
namenska sredstva Mestne četrti v višini 5.000 EUR na PP Vlaganje v objekte in opremo.
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 v letu 2018 planiranih 5.000 EUR. Od tega je planiranih 3.000
EUR na kontu 420239 Nakup audiovizualne opreme, ki zajema nakup platna in projektorja za
izvajanje različnih delavnic in predavanj v sklopu izvajanja Programa dela MČ Koroška vrata.
Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve je planiranih 2.000 EUR za nakup blaga in
plačilo storitev, za katere bo izkazana potreba po vselitvi v nov dom MČ.
810504 Materialni stroški
Za financiranje stroškov tajništva in delovanje organov Mestne četrti je v letu 2018 planiranih
4.815 EUR. V primerjavi s Finančnim načrtom za leto 2017, so planirana sredstva višja za
210 EUR oz. za 4%. V strukturi odhodkov po ekonomskih namenih, je največ sredstev
planiranih za plačilo sejnin članom Sveta MČ, telefon, internet, čiščenje in varovanje objekta
ter električno energijo. Sredstva znotraj proračunske postavke so v primerjavi s Finančnim
načrtom MČ za leto 2017 porazdeljena nekoliko drugače, saj je v letu 2018 načrtovano
delovanje MČ v novih prostorih. Vse dejanske obratovalne stroške je težko planirati, saj gre
za oceno stroškov, brez podatkov o dejanski porabi (predvsem energentov). Stroški so
planirani po trenutnem ključu delitve, pri katerem predstavljajo Materialni stroški 21% celotnih
stroškov na kontih Odvoz smeti, Čistilni material in storitve, Električna energija, Poraba kuriv
in stroški ogrevanja, Voda in komunalne storitve, Zavarovalne premije za objekte, NUSZ in
Vzdrževanje okolja.
810604 Programi dela
Za financiranje programov dela Mestne četrti Koroška vrata je v letu 2018 planiranih 7.310
EUR. V primerjavi s Finančnim načrtom za leto 2017 se planirana sredstva na PP Programi
dela višja za 1.615 EUR oz. za 28%. Sredstva so planirana v večjem obsegu zaradi vselitve
v nov, večji objekt, kar predstavlja predvsem višje stroške čiščenja, ogrevanja oz. električne
energije. Stroški so planirani po trenutnem ključu delitve, pri katerem predstavljajo stroški
Programov dela 79% celotnih stroškov na kontih Odvoz smeti, Čistilni material in storitve,
Električna energija, Poraba kuriv in stroški ogrevanja, Voda in komunalne storitve,
Zavarovalne premije za objekte, NUSZ in Vzdrževanje okolja. Tako kot na PP Materialni
stroški gre tudi na PP Programi dela predvsem za oceno stroškov ob vselitvi, brez podatkov
o dejanski porabi. V strukturi odhodkov po ekonomskih namenih, je največ sredstev
planiranih za čiščenje in električno energijo ter za izvedbo aktivnosti planiranih v Programu
dela za leto 2017. Planirana sredstva bo Mestna četrt namenila za naslednje prireditve in
aktivnosti ( v EUR):
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II. OSNUTEK PROGRAMA DELA MČ KOROŠKA VRATA V LETU 2018
ZŠ

VSEBINA

1.

obratovalni stroški za izvedbo
programov dela v MČ
SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK

2.

3.

4.
5.
6.
7.

VIGRED 2018

NAMEN

ORGANIZATOR

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

Komisija za KDD

OCENJENA
VREDNOST

6.530€

februar
50€

Komisija za KDD
Ročnodelski krožek

marec
7 dni
200€

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

Pogostitev
nastopajočih ob
otvoritvi razstave

Komisija za KDD,
Nada Zidarič

junij

50€

priprava dvorane,
pogostitev
sveče, lovorov
venec

Komisija za KDD

junij

50€

oktober

10€

DECEMBRSKA
PRAZNOVANJA 2018:
Prižgimo lučke za prijazno
sosesko

nabava iskric, čaj in
pecivo za
nastopajoče

Komisija za KDD,
ZMŠD Branik,
OŠ PV
Komisija za KDD,
OŠ PV

material za
delavnice, sok,
pecivo

Komisija za KDD

prispevek za
obdaritev otrok,
donacija ZPM

MČ, ZPM, OŠ PV

Praznični koncert

ureditev dvorane

Komisija za KDD

ČAJANKA ZA OBČANE

čaj, topli napitki,
drobno pecivo

Komisija za KDD

8.

Visoki jubileji občanov

simbolično darilo

Komisija za KDD

9.

Tečaj samoobrambe

Obratov. stroški za
uporabo dvorane

Komisija za MŠ

10.

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

Material za
izvedbo, skromna
pogostitev
izvajalcev aktivnosti

Komisija za SSZV

Predavanja,
pogostitev, priprava
dvorane

Komisija za KDD,
Komisija za SSZV,
Komisija za MŠ,
Uporabniki
prostorov

Pravljice oz. delavnice za
otroke- dvakrat

Sprevod in postojanka dedka
Mraza s spremljajočim
programom in obdaritev otrok

11.

TERMIN

250€

december

januar –
december
januardecember
januar –
december

januar –
december

20€
Zajeto pod
zaporedno
številko 1
100€

50€
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*Če se sredstva ne porabijo na planirani postavki, se ta prenesejo na naslednjo, ki se izvaja.

III. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV
Mestna četrt Koroška vrata v letu 2018 planira prihodke v skupni višini 12.575 EUR. Večino
planiranih sredstev predstavljajo prihodki iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov
v višini 12.125 EUR oz. 96% (za kritje stroškov Programov dela in materialnih stroškov). 300
EUR oz. 2% predstavljajo prihodki od obresti od vezanega depozita pri izbrani banki. Gre za
vezana lastna, namenska sredstva Mestne četrti, ki ne bodo porabljena za financiranje
investicije gradnje novega doma MČ. Preostanek oz. 150 EUR pa predstavljajo prihodki iz
naslova Prihodkov od premoženja.
710205 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namen. sredstev
Na proračunski postavki je planiranih 300 EUR. Vir planiranih prihodkov predstavljajo obresti
od depozita od vezanih namenskih sredstev pri izbrani banki. Po financiranju investicije
izgradnje novega doma MČ Koroška vrata bo iz naslova namenskih sredstev MČ ostalo
približno 70.000 EUR neporabljenih sredstev, ki jih bo MČ vezala pri banki z najugodnejšo
obrestno mero s sklenitvijo depozitne pogodbe.
710301 Drugi prihodki od premoženja MČ in KS-urna uporaba prostorov
Na tej proračunski postavki je planiranih 150 EUR. Gre za prihodke iz naslova oddaje
prostorov v urni najem. V letu 2018 bodo izvedene volitve poslancev v Evropski parlament in
Državnozborske volitve, kar predstavlja prihodek iz naslova oddaje prostorov MČ za izvedbo
volitev v višini 120 EUR. Preostalih 30 EUR pa predstavlja variabilni prihodek iz naslova
oddaje prostorov v kolikor bo izkazan interes tekom leta.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za tekočo porabo
Planiranih je 4.815 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 7.310 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 (ob predpostavki, da bo ključ delitve v novi stavbi ostal nespremenjen). 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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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01301-157/2016-3
Datum: 12. 12. 2016
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 10. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev Plana komunalnih aktivnosti MČ KV za
leti 2017 in 2018-ad 5

GRADIVO
PRIPRAVIL:

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 leti 2017 in 2018.

OBRAZLOŽITEV:
MČ Koroška vrata je bila s strani Urada za komunalo, promet in okolje, Mestne uprave, MOM
pozvana k pripravi Plana komunalnih akcij za leti 2017 in 2018. Plan komunalnih akcij je
oblikovala in potrdila Komisija za komunalne zadeve, promet in okolje na 6. redni seji, dne 23. 11.
2016. Realizacija Plana je odvisna od višine sredstev, ki jih bo za realizacijo v Odloku o
proračunu za leti 2017 in 2018 namenila MOM.
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ZADEVA: Plan komunalnih aktivnosti 2017-2018- Mestna četrt Koroška vrata
1. Preplastitev Medvedove ulice in ureditev pločnikov. Ureditev prehodov za pešce na
Turnerjevi ulici v delu med Vrbansko in Gosposvetsko cesto ob križiščih s prečnimi ulicami
(Hermankova, Medvedova, Rosinova).
2. 1-2 krat letno košnja trave in ureditev nabrežja ter preplastitev sprehajalne steze na
levem bregu reke Drave med Studenško brvjo in Koblarjevim zalivom. Nujen je
obrez in odstranitev dreves, ki se nevarno nagibajo nad sprehajalno pot med
Studenško brvjo in Koblarjevim zalivom in tako ogrožajo varnost sprehajalcev.
Opozarjamo na odgovornost v primeru podrtja dreves.
3. Bezenškova: preplastitev ulice od hišne številke 57 naprej. Ureditev pešpoti med
Bezenškovo ulico in Koroškim mostom- povezava na sprehajalno pot ob Dravi. Zaradi
neurejenega parkirišča pod Koroškim mostom namreč meteorne vode odnašajo gramoz
na sprehajalno pot, ki na njej tudi ostaja- ureditev betonske zaščitne ograje na parkirišču
pod mostom in barvanje ograje ob poti (urgenca že v letu 2014).
4. Sanacija vzhodnega pločnika Vrbanske ceste od Kajuhove do Mladinske - pločnik je
bil ob koreninah platan saniran s polkrožnim izrezom, kjer je ostala gola zemlja in se ob
dežju širi blato po celem pločniku – predlagamo postavitev granitnih kock na izrez
pločnika ob drevesih.
Glede na problematiko, ki je na Vrbanski cesti prisotna že vrsto let:
- pogosto prekoračevanje dovoljene hitrosti predvsem iz smeri Kamnica – Gosposvetska
cesta-postavitev hitrostnih ovir oz. vzpostavitev ukrepov za umirjanje prometa
- pomanjkanje parkirnih mest, saj je poleg zasebnih hiš v ulici na severni strani
blokovsko naselje, ki nima zagotovljenih dovolj parkirnih mest zato stanovalci parkirajo
na precej širokih pločnikih, kar seveda ni dovoljeno in zato zelo pogosto plačujejo kazni
za te prekrške
- obrez platan, ki zakrivajo javno razsvetljavo.
Glede na večjo širino zahodnega pločnika in zelenih površin predlagamo
kompleksno prometno ureditev Vrbanske ceste z vzdolžnim parkiranjem, kot je
že v delu Vrbanske ceste od Turnerjeve ulice dalje.
5. Smetanova: preplastitev cestišča z urejenim vzdolžnim parkiranjem (parkirna mesta
sedaj so poglobljena in ob deževju se zadržuje voda v višini 20 cm) na relaciji
Prežihova-Turnerjeva.
6. Kmetijska ulica in Kajuhova ulica: preplastitev.
7. Označitev ulic s tablami z imeni ulic (Smetanove se nadaljuje tudi preko Turnerjeve).
8. Postavitev oglasne deske Mestne četrti Koroška vrata za informiranje občanov na
primerni lokaciji ob Koroški cesti v delu med hišnimi številkami 53 A in 59.
9.

Obrez dreves (breze) na Koroški cesti med hišnimi številkami 116 in 118.
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10. Namestitev košev za smeti na Mladinski in Gregorčičevi ulici- območje stadiona
Ljudski vrt.
Plan KA 2016 za MČ Koroška vrata je bil sprejet na 6. redni seji Komisije za komunalne
zadeve, promet in okolje dne, 23. 11. 2015 s sklepom št. 4/6.
Prve 4. točke navedene v Planu so prioritetne, njihova realizacija pa je nujno potrebna v
najkrajšem možnem času.

Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01301-157/2016-4
Datum: 12. 12. 2016
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 10. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Imenovanje inventurne komisije-ad 6

GRADIVO
PRIPRAVIL:

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 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
2016. Predsednik Sveta, g. Damir Orehovec tako predlaga Inventurno komisijo v sestavi: ga.
Lidija Dumanič (predsednica), g. Adolf Fajhtinger (član), ga. Marta Novak (članica).
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01301-157/2016-7
Datum: 14. 12. 2016
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 10. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV
GRADIVA:

Sestanek z direktorjem Mestne uprave, MOM- informacija -ad 7

GRADIVO
PRIPRAVIL:

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 potrdi dogovor iz sestanka z direktorjem
Mestne uprave, MOM, z dne 16. 11. 2016 o takojšnjem pričetku
priprave razpisne dokumentacije in izvedbo postopka oddaje
javnega naročila za izbiro izvajalca del novogradnje doma MČ
Koroška vrata takoj po sprejetju Odloka o proračunu MOM za leti
2017 in 2018.

OBRAZLOŽITEV:
Skladno s sklepom Sveta MČ Koroška vrata številka 4/9, ki je bil sprejet na 9. redni seji
Sveta MČ Koroška vrata je bil sklican sestanek z direktorjem Mestne uprave, MOM, g.
Simonom Štrancarjem. Namesto izredne seje je bil sklican sestanek zaradi lažje uskladitve
prostih terminov in posledično zagotovljene prisotnosti vabljenih zaposlenih iz Mestne
uprave, MOM. Sestanek na temo izvedbe postopka oddaje javnega naročila za izbiro
izvajalca del investicije »rušitve obstoječega in gradnje novega doma MČ Koroška vrata« je
bil sklican dne, 16. novembra 2016 ob 13.30 uri pri direktorju Mestne uprave, MOM.
Sestanka so se udeležili g. Simon Štrancar, direktor Mestne uprave, MOM, ga. Mirjana
Mihin, vodja Službe za MČ in KS, g. Dejan Flakus, Služba za razvojne projekte in investicije,
g. Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ KV, g. Marjan Bačko, podpredsednik Sveta MČ
KV, g. Matjaž Bertoncelj, u.d.i.a., g. Urban Dogša, tajnik MČ KV.
»Sklep« sestanka je bil, da se s pričetkom priprave razpisne dokumentacije prične
takoj, postopek oddaje javnega naročila pa se izvede po sprejetju Odloka o proračunu
MOM za leti 2017 in 2018.
V nadaljevanju sledi zapisnik predmetnega sestanka.

Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01301-157/2016-6
Datum: 14. 12. 2016
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 10. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Uporaba prostorov
dejavnosti 2017- ad 8

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urban Dogša, tajnik MČ Koroška vrata

GRADIVO PREDLAGA:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ Koroška vrata

POROČEVALEC:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ Koroška vrata

PREDLOG SKLEPA:

Člani Sveta MČ Koroška vrata odločijo o izvajanju
neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ Koroška vrata v letu
2017 v sklopu Programa dela MČ za leto 2017.

MČ

Koroška

vrata:

neprofitne

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi Sklepa o določitvi upravljavca premoženja v lasti Mestne občine Maribor, navodilom Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem MOM v
upravljanju Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti ter navodilom za uporabo namenskih sredstev za financiranje programov dela Mestnih četrti in

Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta: koroska.vrata@maribor.si
(01301-157/2016-6)
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Krajevnih skupnosti, je Mestna četrt Koroška vrata dne, 04. novembra 2016 objavila zbiranje ponudb za oddajo prostorov za izvajanje neprofitnih
dejavnosti v letu 2017.
Rok za prijavo dejavnosti je bil 01. december 2016. Prostori se oddajo za obdobje od 1. 01. 2017 do 31. 12. 2017, s klavzulo, da se sporazum v
primeru pričetka izvajanja investicije novogradnje sporazumno prekine. Pri zasedanju prostih terminov so imela prednost društva, ki so že v letu 2016
sodelovala v sklopu izvajana Programa dela MČ Koroška vrata. Skupaj je prispelo 8 vlog za uporabo male dvorane in 10 vlog za uporabo velike
dvorane.
Po zbranih prijavljenih aktivnostih in usklajevanjih je pripravljen predlog Aktivnosti v letu 2017.
Z odgovorno osebo uporabnika, ki prevzame ključ prostora (v kolikor ni mogoče uskladiti dviga ključa pred samim izvajanjem aktivnosti v tajništvu MČ
v času uradnih ur) in zanj podpiše, bodo sklenjeni sporazumi za uporabo prostorov MČ za posamezne aktivnosti.
Uporabniki na podlagi sklenjenega sporazuma lahko prostore uporabljajo samo po usklajenem in potrjenem urniku do dne 31. 12. 2017.
Vsako spremembo v zvezi z uporabo prostora mora odgovorna oseba uporabnika takoj sporočiti v tajništvo MČ. Uporabnik mora dosledno spoštovati
hišni red, ki je izobešen v predprostoru MČ.
MČ lahko uporabo prostora odpove, če prostor potrebuje za svoje delovanje. Stvarno premoženje, ki je dano Mestni četrti v upravljanje je prioritetno
namenjeno za izvajanje nalog MČ Koroška vrata, ki so določene v Statutu MOM.
V primeru nespoštovanja sporazuma o uporabi prostora oz. kršitve hišnega reda lahko MČ takoj prekine uporabo prostora.
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Vloge-Mala dvorana
Naziv društva/
skupine

Vodja
(kontaktna oseba)

Termin in čas
uporabe

Predvideno število
udeležencev

Predviden prispevek
udeleženca in za kaj
je namenjen

Kratek opis
predvidene aktivnosti

MDS Drava
(Skupina za
samopomoč Hrast)

ga. Ida Ritonja

Četrtek, 14.00-16.00

4

0

Pogovor v skupini in
druženje

Iniciativa mestni zbor

g. Matic Primc

Vsak tretji četrtek v
mesecu 18.00-20.00

5-20

0

Moderiran pogovor
med krajani glede
lokalne problematike

Teozofsko društvo v
Sloveniji

g. Branko Starič

Ponedeljek,
18.00-19.30

10

0

Primerjalni študij
religij, samokultura

KO ZB za vrednote
NOB Prežihov
Voranc

g. Ivan Gorjup

Drugi torek v mesecu
18.00-20.00

10

0

Redni mesečni
sestanki odbora

KO ZB za vrednote
NOB Koroška vrata

ga. Amalija Kovačič

Prvi četrtek v mesecu
10.00-12.00

15

0

Redni mesečni
sestanki odbora

MDS Drava
(Skupina za
samopomoč Ginko)

ga. Mara Grahovac

Ponedeljek,
11.30-14.00

6

0

Pogovorna skupina

Rokodelski krožek
Taščice

ga. Irena Kranjc

Torek 16.00-18.00,
Sreda 16.30-18.30 in
Petek 16.30-18.30

11

0

Ročnodelske
spretnosti
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Meditacija na zvok

Borut Falež

Torek 19.00-20.30 izvzet drugi v mesecu,
Sreda 19.00-21.00

3-6

0

Prepevanje manter

5-9
Meditacije-pogovori.

Vloge- Velika dvorana
Naziv društva/
skupine

Vodja
( kontaktna oseba )

Termin in čas
uporabe

Predvideno število
udeležencev

Predviden prispevek
udeleženca in za kaj
je namenjen

Kratek opis
predvidene aktivnosti

Tai Chi

ga. Andreja Ketiš

Torek,
20.00-21.00

10-12

0

Taichy

Kiron- društvo za
razvoj kvalitete
življenja

ga. Andreja Budar

Sreda, 19.00-21.00
Petek, 19.00-21.00

10

Za stroškeminimalno

Ansoma vadbaenergetska vadba in
meditacije

Šola zdravja »1000
gibov«

ga. Nada Naberšnik

Vsak delovnik med
8.00 in 8.45 (poleti
med 7.30-8.15)

15-25

0

Jutranja telovadbaŠola zdravja-»1000«
gibov

Joga

ga. Lidija Koren

15

0

Aktivna vadba v
povezavi z dihanjem.

Likovne skupine:
Pro Anima, Aurora,
Optimisti

ga. Nada Zidarič

Ponedeljek, 19.3021.00 (drugi in četrti
v mesecu)
Torek, 17.30-19.30
Četrtek, 19.00-21.00
Vsak prvi in tretji
ponedeljek,vsak
drug in četrti torek in
sredo v mesecu med
9.00 in 12.00

/

0

Dograjevanje
likovnega dela in
spoznavanje novih
likovnih tehnik
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Medtiacije

g. Vili Ravnjak

Qi-Gong

g. Jože Primožič

Ponedeljek, 19.3022.00 (prvi in tretji v
mesecu)
Sobota, 16.00-19.00
Četrtek, 9.00-10.30

80

0

Meditacije za mir,
šola duhovne
inteligence

30
6

0

Či gong

MePZ KUD Coda

Gačnik Lea

Sreda, 17.00-18.45

15

0

Vaje MePZ zajemajo
upevanje, obravnavo
literature in priprave
na koncerte
Jamajški energični
ples

Plesne vaje

ga. Sandra Štefanec

Četrtek, 12.00 -13.30

/

0

Joga smeha

ga. Lidija Haložan
Zagernik, Društvo
blisk

Ponedeljek, 17.3018.30

/

0

Joga smehasprostitvena vadba
skozi smejalne vaje

