Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-43/2017-2
Datum: 28. 3. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev Inventurnega elaborata MČ Koroška
vrata za leto 2016- Ad 4

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 2016.

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, 27. 12. 2016. Popis neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev ter drobnega inventarja je bil opravljen dne, 20. 01. 2017. Popis denarnih
sredstev, obveznosti in terjatev, časovnih razmejitev in splošnega sklada za leto 2016 je bil
opravljen dne, 20. 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. 2016 pri stanju obveznosti 629. 437 EUR dopisala, da gre za lastna
namenska sredstva MČ Koroška vrata.

Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta: koroska.vrata@maribor.si
(01300-43/2017-10)

*01300-43/2017-10*
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MESTNA ČETRT KOROŠKA VRATA
MARIBOR, Vrbanska 10

INVENTURNI ELABORAT POPISA SREDSTEV
TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31. DECEMBER 2016
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 31.12.2016

37.606,99

2. Vrednost OS - zgradb v gradnji na dan 31.12.2016

32.562,28

Popravek vrednosti zgradb

37.606,99

3. Vrednost OS - opreme na dan 31.12.2016

9.443,88

Popravek vrednosti opreme

Popravek vrednosti opreme

9.310,13

4. Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena OS

113,52

5. Splošni sklad za drugo

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.
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

26.939,31

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

0,00
0,00
600.000,00

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

629,05

4. Neplačani prihodki (konti skupine 28)

3.334,17

Specifikacija terjatev po nazivu kupcev je priloga k inventurnemu elaboratu.
V. OBVEZNOSTI

1. Obveznosti do dobaviteljev

1.051,11

2. Kratk.obv.do pos.in neposr.upor.pror.države in občine

628.386,22

3. Neplačani odhodki (konti skupine 18)

1.054,06

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
Številka: 01300-43/2017-3
Datum: 28. 3. 2017
SVET MESTNE ČETRTI
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev Poslovnega poročila MČ Koroška vrata
za leto 2016- Ad 5

GRADIVO
PRIPRAVIL:

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 2016.

OBRAZLOŽITEV:
MČ Koroška vrata je bila s strani Urada za finance in proračun, Sektorja za računovodstvo,
Mestne uprave MOM, dne 09. 02. 2017 pozvana k pripravi Poslovnega poročila za leto 2016.
Poročilo je bilo pripravljeno v tajništvu MČ Koroška vrata in v e-obliki (kot osnutek), skladno z
navodili, posredovano na UFP, MOM dne 17. 02. 2017.
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 41001-11/2017-3
Datum: 15. 2. 2017

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA POSLOVANJA
MČ KOROŠKA VRATA ZA LETO 2016
UVOD
Realizacija finančnega poslovanja za obdobje od januarja do decembra 2016 je potekala v
okviru Finančnega načrta MČ za leto 2016 in po posredovanih izhodiščih ter navodilih
pristojne službe Mestne občine Maribor.
V letu 2016 smo koristili finančna sredstva v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta
MČ ter Programom dela opredeljenega v Finančnem načrtu MČ za leto 2016.
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 2.509,95 EUR
2. 710301- prihodki od najemnin za poslovne prostore- 50,00 EUR
3. 71039904- drugi prihodki od premoženja MČ in KS- 10,00 EUR
4. 74010000 prejeta sredstva iz proračuna Mestne občine Maribor, skladno s Finančnim
načrtom MČ KV za leto 2016:
 nakazila za materialne stroške v letu 2016 v skupni višini 3.197,50 EUR in
 nakazila za programe dela v letu 2016 v skupni višini 5.442,86 EUR.

ODHODKI
Skupni odhodki (materialni stroški in program dela) v letu 2016 znašajo 8.618,69 EUR oz.
24,3% celotnega Finančnega načrta za leto 2016.
OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:
73011 Vlaganja v objekte in opremo
Vir so predstavljala sredstva, pridobljena iz naslova odprodaje lastnega, stvarnega
premoženja v preteklih letih in so bila oplemenitena z obrestmi pridobljenimi iz naslova
depozitne vezave namenskih sredstev, pri izbranih bankah. Na PP Vlaganje v objekte in
opremo je bilo v letu 2016 planiranih 25.000 EUR za pričetek izvajanja investicije »gradnja
novega doma MČ Koroška vrata«. Planirana sredstva so bila opredeljena v smislu sredstev,
ki bo omogočila izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca del, razlika do
polne vrednosti investicije pa bi predstavljala predobremenitev proračuna MOM za leto 2017.
Sredstva na tej proračunski postavki so ostala nerealizirana v celoti, zaradi odločitve
investitorja (MOM), da s pričetkom izvajanja investicije prične po sprejetju Odloka o
proračunu MOM za leto 2017.
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73001 Materialni stroški
Materialni stroški za delovanje Mestne četrti so bili predvideni v FN za leto 2016 v višini
4.752,00 EUR in porabljeni v višini 3.175,83 EUR kar predstavlja 66,8% realizacijo. Največ
sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, telekomunikacijske storitve, izvajanje
storitev varovanja in plačila sejnin članom Sveta MČ Koroška vrata.
73006 Programi dela
Od, v Finančnem načrtu MČ za leto 2016, planiranih 5.695 EUR sredstev je bilo porabljenih
5.442,86 EUR kar predstavlja 95,5% realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni
material in storitve (čiščenje poslovnih prostorov) in sicer 1.962,98 EUR, za kritje stroškov
porabe kuriv in ogrevanja višini 788,43 EUR in električne energije v višini 692,76 EUR.

DENARNA SREDSTVA IN ČASOVNE RAZMEJITVE S STANJEM NA DAN 31. 12.
2016
1. stanje sredstev na TRR

26.939,31 EUR

2. zaporedna številka izpiska UJP

108

3. sredstva znamk

0,00 EUR

4. naročilnica zaključena z zap. številko

19/2016

5. izdani račun zaključen z zap. številko

/

6. pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)

0,00 EUR

7. neplačani odhodki (konti skupine 18)

1.054,06 EUR

8. neplačani prihodki (konti skupine 28)

3.334,17 EUR
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ODDANA EVIDENČNA JAVNA NAROČILA V LETU 2016
EVIDENCA EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL V LETU 2016
Naročnik: Mestna občina Maribor, Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor

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
Čistilni servis Čipso, Lijana Pavlovič s.p., Keleminova 12, 2000 MB
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
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1000 LJ
Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Vrtnarija Urbanek, Katja Urbanek s.p., Ul. kralja Matjaža 7, 2000 MB
Vrtnarija Urbanek, Katja Urbanek s.p., Ul. kralja Matjaža 7, 2000 MB
SCI d.o.o., Ješenca 5/a, 2327 Rače
SCI d.o.o., Ješenca 5/a, 2327 Rače
SCI d.o.o., Ješenca 5/a, 2327 Rače
Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ul. 3, 2000 MB
Primož Gajer s.p., Vilenska 61, 2312 Orehova vas
Primož Gajer s.p., Vilenska 61, 2312 Orehova vas
Gastro Ptuj, d.o.o., Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj
Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta107, 1000 LJ
Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta107, 1000 LJ

2
predmet javnega naročila
Košnja zelenice pred objektom MČ
Košnja zelenice pred objektom MČ
Čiščenje poslovnih prostorov MČ-mesečno
Čiščenje poslovnih prostorov MČ-letno (sklenjena pogodba)
Košnja zelenice pred objektom MČ
Blago za reprezentanco-program dela MČ
Pisarniški material
Pisarniški material
Toaletna galanterija
Toaletna galanterija
Toaletna galanterija
Rože lončnice, cvetlični aranžmaji
Rože lončnice, cvetlični aranžmaji
Toner za tiskalnik-črn
Toner za tiskalnik-črn
Komplet tonerjev za tiskalnik
Zavarovanje objekta MČ-sklenitev zavarovalnih polic.
Ureditev okolice pred objektom MČ
Ureditev okolice pred objektom MČ
Samopostrežni bife- svečana seja Sveta MČ
Blago za reprezentanco-program dela MČ
Blago za reprezentanco-program dela MČ

3
skupna pogodbena vrednost
evidenčnih naročil brez DDV
40,00 EUR
40,00 EUR
182,07 EUR
1786,50 EUR
40,00 EUR
41,65 EUR
11,07 EUR
24,23 EUR
7,36 EUR
7,36 EUR
7,36 EUR
105,02 EUR
58,90 EUR
17,70 EUR
17,70 EUR
65,65 EUR
414, 50 EUR
270,00 EUR
270,00 EUR
246,58 EUR
72,58 EUR
188,61 EUR

VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMOV IN NALOG MČ
KOROŠKA VRATA V LETU 2016
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 brezplačnih
dejavnosti za občane.



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, gradibva 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 vodjo policijskega okoliša, 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 2016 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,
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pridobljenimi iz naslova depozitnih vezav pri izbranih bankah z najugodnejšimi obrestnimi
merami.
b) Poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela za leto 2016:
V letu 2016 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 »12. Vigredi v MČ« (večer zborovskega
petja, večer z velikimi mojstri peresa, umetniški večer in tridnevna razstava ročnih
del)
koncert ob Dnevu žena;
tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom);
koncert MePZ stanovalcev Študentskih domov Maribor;
brezplačne delavnice za izdelovanje pirhov za občane;
komemoracija padlim športnikom Branika;
letni koncert vokalne skupine KUD Coda;
likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi
celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti;
organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic
Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe;
sodelovanje z ročnodelskim krožkom Taščice;
tečaj samoobrambe;
Decembrska praznovanja v MČ 2016:
 Prižgimo lučke za prijazno sosesko,
 Pravljice za učence OŠ Prežihovega Voranca Maribor,
 Dobrodelni božični koncert,
 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;
sodelovanje z Zavodom AMS pri izvedbi brezplačnih računalniških tečajev za starejše
občane v MČ Koroška vrata.

ZAKLJUČEK
Naloge in programi, zapisani v Programu dela MČ za leto 2016, so se v zadevnem obdobju
izvajali na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2016 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 2016 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
Številka: 01300-43/2017-4
Datum: 28. 3. 2017
SVET MESTNE ČETRTI
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev Obrazložitve realizacije FN MČ Koroška
vrata za leto 2016 (zaključni račun)- Ad 6

GRADIVO
PRIPRAVIL:

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
2016.

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 2016.
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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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 41001-11/2017-4
Datum: 16. 3. 2017

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA
MČ KOROŠKA VRATA ZA LETO 2016
UVOD
Realizacija finančnega načrta za obdobje od januarja do decembra 2016 je potekala v okviru
Finančnega načrta za leto 2016 in po posredovanih izhodiščih ter navodilih pristojne službe
Mestne občine Maribor.
V letu 2016 smo koristili finančna sredstva v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta
MČ ter Programom dela opredeljenega v Finančnem načrtu za leto 2016.
Zastavljen program dela Sveta MČ in njegovih delovnih teles smo realizirali iz sredstev
prejetih iz proračuna Mestne občine Maribor.
OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH PRIHODKOV V LETU 2016
Prihodki Mestne četrti Koroška vrata so bili v sprejetem finančnem načrtu za leto 2016
planirani v višini 13.017 EUR. Realiziranih je bilo 11.210 EUR ali 86% planiranih prihodkov.
7102 Prihodki od obresti
V sprejetem Finančnem načrtu je bilo iz naslova prihodkov od obresti planiranih 2.510 EUR.
Priliv sredstev iz naslova obresti na vezana sredstva je znašal 2.510 EUR ali 100%. 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 2016 so bila sredstva planirana v višini 60,00 EUR. Realiziranih je bilo 60,00 EUR ali
100% planiranih sredstev, ki jih je Mestna četrt prejela iz naslova oddaje prostorov za
izvedbo referenduma v letu 2015.
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
V sprejetem Finančnem načrtu za leto 2016 je bilo planiranih 10.447 EUR za financiranje
stroškov delovanja Mestne četrti in Programov dela. Iz proračuna Mestne občine Maribor je
bilo na račun Mestne četrti nakazanih 8.619 EUR ali 82,5% plana in sicer za financiranje
delovanja Mestne četrti 3.176 EUR in za programe dela 5.443 EUR.
OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH ODHODKOV V LETU 2016
Skupni odhodki (materialni stroški in programi dela) v letu 2016 znašajo 8.619 EUR oz.
24,3% celotnega Finančnega načrta za leto 2016.
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811004 Vlaganja v objekte in opremo
Vir so predstavljala sredstva, pridobljena iz naslova odprodaje lastnega, stvarnega
premoženja v preteklih letih in so bila oplemenitena z obrestmi pridobljenimi iz naslova
depozitne vezave namenskih sredstev, pri izbranih bankah. Na PP Vlaganje v objekte in
opremo je bilo v letu 2016 planiranih 25.000 EUR za pričetek izvajanja investicije »gradnja
novega doma MČ Koroška vrata«. Planirana sredstva so bila opredeljena v smislu sredstev,
ki bodo omogočila izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca del, razlika
do polne vrednosti investicije pa bi predstavljala pred obremenitev proračuna MOM za leto
2017. Sredstva na tej proračunski postavki so ostala nerealizirana v celoti, zaradi odločitve
investitorja (MOM), da s pričetkom izvajanja investicije prične po sprejetju Odloka o
proračunu MOM za leto 2017.
810504 Materialni stroški
Materialni stroški za delovanje Mestne četrti so bili predvideni v FN za leto 2016 v višini
4.752 EUR in porabljeni v višini 3.176 EUR kar predstavlja 66,8% realizacijo.
Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje (210 EUR), čiščenje prostorov (519 EUR),
telekomunikacijske storitve (391 EUR) in izvajanje storitev varovanja (468 EUR). Za
vzdrževanje okolja na pod kontu 40259905 ter zavarovalne premije za objekte na pod kontu
402504 je bilo porabljenih 124 EUR oz. 94 EUR. Za plačilo sejnin članom Sveta MČ Koroška
vrata je bilo porabljenih 495 EUR. Nižja realizacija od planirane je posledica manjšega
stroška za izplačilo sejnin članom Sveta, ki je odvisen od udeležbe članov Sveta na sejah in
števila izvedenih sej v tekočem letu.
Za tajništvo in delo organov Mestne četrti je na razpolago 33 m2.
810603 Programi dela
Od, v Finančnem načrtu MČ za leto 2016, planiranih 5.695 EUR sredstev je bilo porabljenih
5.443 EUR kar predstavlja 95,5% realizacijo. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni
material in storitve (čiščenje poslovnih prostorov) in sicer 1.963 EUR, za kritje stroškov
porabe kuriv in ogrevanja višini 788 EUR in električne energije v višini 693 EUR. Za odhodke
na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco (pogostitve nastopajočih, starejših občanov,
ipd.) je bilo porabljenih 294 EUR in pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi,
org. proslav ipd je bilo porabljenih 179 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 465 EUR oz. 355 EUR. Na
pod kontu 412000 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo
porabljenih 100 EUR za nakazilo ZPM Maribor za sofinanciranje aktivnosti v sklopu
Programa dela MČ Koroška vrata.
Za aktivnosti krajanov je v objektu Mestne četrti na voljo 124 m2.

Poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela za leto 2016:
V letu 2016 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju
MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodki:
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proslava ob slovenskem kulturnem prazniku;
celotedenske prireditve v sklopu programa »12. Vigred v MČ« (večer zborovskega
petja, večer z velikimi mojstri peresa, umetniški večer in tridnevna razstava ročnih
del)
koncert ob Dnevu žena;
tridnevna razstava likovnih del (otvoritev s kulturnim programom);
koncert MePZ stanovalcev Študentskih domov Maribor;
brezplačne delavnice za izdelovanje pirhov za občane;
komemoracija padlim športnikom Branika;
letni koncert vokalne skupine KUD Coda;
likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi
celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti;
organiziranje telovadbe, meditacije, joge, Šole duhovne inteligence, plesnih delavnic
Vaj za obraz, QI GONG in TAI CHI telovadbe;
sodelovanje z ročnodelskim krožkom Taščice;
tečaj samoobrambe;
Decembrska praznovanja v MČ 2016:
 Prižgimo lučke za prijazno sosesko,
 Pravljice za učence OŠ Prežihovega Voranca Maribor,
 Dobrodelni božični koncert,
 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;
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 2016, so se v zadevnem obdobju
izvajali na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2016 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 2016 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
Številka: 01300-43/2017-5
Datum: 28. 3. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA MESTNE
ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in sprejem Finančnega načrta MČ Koroška vrata za
leto 2017 in 2018-čistopis - Ad 7

GRADIVO
PRIPRAVIL/A:

Služba za MČ in KS, MU, MOM

GRADIVO
PREDLAGA:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir Orehovec, predsednik Sveta MČ

PREDLOG
SKLEPOV:

Člani Sveta Mestne četrti Koroška vrata sprejmejo Finančna načrta
MČ Koroška vrata za leti 2017 in 2018..

OBRAZLOŽITEV:

Finančna načrta MČ Koroška vrata za leti 2017 in 2018, ki sta bila sprejeta v okviru Odloka o
proračunu MOM za leti 2017 in 2018 se razlikujeta od osnutkov FN, ki jih je obravnaval in
potrdil Svet MČ Koroška vrata na 10. redni seji, dne 21. 12. 2016 v naslednjih točkah oz. v
višini sredstev na naslednjih Proračunskih postavkah:
 V FN za leto 2017 ostaja višina sredstev na PP Materialni stroški in PP Programi dela
enaka kot je bil predlog Sveta MČ Koroška vrata. Na PP Vlaganje v objekte in
opremo se je celoten znesek sredstev v višini 557. 185 EUR, načrtovan za izvedbo
investicije novogradnje, prerazporedil v Finančni načrt Projektne pisarne, MU, MOM.
Pravna razmerja med financerjem investicije in investitorjem se določita v sklopu
sklenitve posebnega dogovora. Vir sredstev za financiranje predmetne investicije
ostaja na TRR MČ Koroška vrata oz. deponiran pri izbranih bankah. Sredstva v višini
1000 EUR, planirana za nakup klavinove, ostajajo planirana v sklopu FN MČ Koroška
vrata na PP Vlaganje v objekte in opremo.
 V FN za leto 2018 ostaja višina sredstev na PP Programi dela in PP Vlaganje v
objekte in opremo enaka kot je bil predlog Sveta MČ Koroška vrata. Na PP Materialni
stroški pa so sredstva znižala v višini 210 EUR, iz planiranih 4.815 EUR na 4.605
EUR.
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-43/2017-6
Datum: 28. 3. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava vloge za uporabo prostorov MČ-Ad 8

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urban Dogša, tajnik MČ

GRADIVO PREDLAGA:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Svet MČ Koroška vrata z glasovanjem odloči o vlogi za
uporabo prostorov MČ.

OBRAZLOŽITEV:
Dne, 22. 3. 2017 je g. Janko Bogša na MČ Koroška vrata naslovil vlogo za uporabo
prostorov MČ. Ob četrtkih med 20. in 21. 30 uro bi izvajal v sejni sobi (mala »dvorana«)
brezplačne transmesijske meditacije, na katerih bi sodelovalo predvidoma sedem
udeležencev.
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-43/2017-8
Datum: 28. 3. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava vloge za uporabo prostorov MČ-Ad 9

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urban Dogša, tajnik MČ

GRADIVO PREDLAGA:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Svet MČ Koroška vrata potrdi osnutek Dogovora o ureditvi
medsebojnih razmerij pri izgradnji doma MČ Koroška vrata.

OBRAZLOŽITEV:
Osnutek dogovora so pripravili v Sekretariatu za splošne zadeve, MU, MOM. Namen
dogovora je vzpostavitev pravnih razmerij med investitorjem (MOM) in financerjem (MČ
Koroška vrata) investicije »izgradnje novega doma MČ Koroška vrata«. Dogovor predvideva
sukcesivno vplačevanje sredstev v proračun MOM, na podlagi verodostojnih knjigovodskih
listin, ki jih bo investitor izstavljal financerju, po opravljenih določenih fazah investicije. Hkrati
dogovor predvideva tudi začasno selitev sedeža MČ Koroška vrata v prostore MČ Center v
Jurčičevi ulici v Mariboru, v času izvajanja investicije.
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-43/2017-9
Datum: 28. 3. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 11. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Oblikovanje stališča MČ do pobude UKPP za podaljšanje
časa plačila parkirnine-Ad 10

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urban Dogša, tajnik MČ

GRADIVO PREDLAGA:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Svet MČ Koroška vrata z glasovanjem odloči o strinjanju oz. ne
strinjanju s pobudo UKPP, MU, MOM.

OBRAZLOŽITEV:
Na MČ Koroška vrata je bila dne, 27. 3. 2017 s strani UKPP, MOM vložena zahteva za
posredovanje mnenja o podaljšanju časa plačila parkirnine. MČ prosijo za mnenje z
namenom priprave ustrezne spremembe Odloka o občinskih cestah. Novelacijo odloka
pripravljajo že za naslednjo sejo Mestnega sveta, saj morajo nujno urediti določena druga
področja, v tem času pa so ponovno prejeli pobudo, da bi se čas plačila parkirnine podaljšal
v CONA 1, 2, 3 do 21.00 ure.
Prosijo, da o tem MČ poda svoje mnenje čim prej, najkasneje pa do 21. 4. 2017, kar bo
omogočilo vključitev morebitne spremembe o času plačila parkirnine v novelo za drugo
branje.
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