Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-123/2017-7
Datum: 11. 10. 2017
ZADEVA: ZBOR GRADIV ZA 13. REDNO SEJO SVETA MČ KOROŠKA VRATA
Številka:
Datum:

01300-123/2017-2
09. 10. 2017

SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI- AD 4

NASLOV GRADIVA:

Obravnava in potrditev realizacije Finančnega načrta MČ
KV I -VI /2017 z oceno realizacije do konca leta 2017

GRADIVO PRIPRAVILA:

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 potrdijo realizacijo
Finančnega načrta MČ KV I -VI /2017 z oceno realizacije do
konca leta 2017.

OBRAZLOŽITEV:
Obrazložitev realizacije I-VI 2017 z oceno realizacije do konca leta 2017 za MČ Koroška
vrata je bila pripravljena v tajništvu MČ Koroška vrata in usklajena s Službo za MČ in KS.
Ocena realizacije na Proračunskih postavkah Materialni stroški in Programi dela ostaja
nespremenjena, skladna z veljavnim Finančnim načrtom.
V obdobju januar-junij 2017 je bilo porabljenih 4.178 EUR ali 36,9 % planiranih sredstev. MČ
Koroška vrata planira, da bodo do konca leta 2017 porabljena vsa, v veljavnem finančnem
načrtu, planirana sredstva v višini 11.300 EUR.
Ocena realizacije Finančnega načrta za leto 2017 je bila tudi podlaga za pripravo rebalansa
Finančnega načrta MČ Koroška vrata za leto 2017, ki je bil posredovan na Urad za finance in
proračun, Mestne uprave, MOM.

Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta: koroska.vrata@maribor.si
(01300-123/2017-7)
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka:
Datum:

41001-11/2017-11
17. 7. 2017

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE I-VI 2017 - 0604 MESTNA ČETRT KOROŠKA
VRATA Z OCENO REALIZACIJE ZA LETO 2017
I. ODHODKI
Mestna četrt planira odhodke v višini 11.300 EUR. V obdobju januar-junij 2017 je bilo
porabljenih 4.178 EUR ali 36,9 % planiranih sredstev. MČ Koroška vrata planira, da bodo do
konca leta 2017 porabljena vsa, v veljavnem finančnem načrtu, planirana sredstva v višini
11.300 EUR.
811004 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO
V veljavnem Finančnem načrtu MČ KV za leto 2017 so na tej proračunski postavki planirana
sredstva v višini 1.000 EUR. V obdobju januar-junij 2017 sredstva na tej proračunski postavki
še niso bila porabljena. Sredstva so bila planirana za nakup klavinove na podkontu Nakup
avdiovizualne opreme. Zaradi nastale potrebe po spremembi PZI projektne dokumentacije za
izvedbo investicije novogradnje doma MČ Koroška vrata je Svet MČ Koroška vrata na 3.
dopisni seji s sklepom odločil, da se nakup klavinove izvede v letu 2018, namesto slednjega
pa se s planiranimi sredstvi v višini 1.000 EUR financira, s strani projektanta, predlagane
spremembe PZI projektne dokumentacije. MČ Koroška vrata ocenjuje, da bodo sredstva do
konca leta 2017 porabljena v celoti oz. v višini 1.000 EUR.
810504 MATERIALNI STROŠKI
V sprejetem Finančnem načrtu za leto 2017 je planiranih je 4.605 EUR sredstev. V obdobju
januar-junij 2017 je bilo porabljenih 1.508 EUR ali 32,7% planiranih sredstev. Največ
sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom Sveta MČ
Koroška vrata v višini 297 EUR, čistilni material in storitve v višini 250 EUR, telefon, fax in
elektronsko pošto v višini 171 EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov v višini 195
EUR ter za stroške ogrevanja v višini 179 EUR. Do konca leta 2017 bo porabljenih 100%
planiranih sredstev oz. 4.605 EUR.
810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ
Sredstva so planirana v višini 5.695 EUR. V obdobju januar-junij 2017 je bilo porabljenih
2.670 EUR ali 46,9% planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo
porabljenih za čistilni material in storitve v višini 939 EUR, za stroške ogrevanja v višini 673
EUR, ter za električno energijo v višini 376 EUR. V sklopu izvajanja Programa dela MČ v
obdobju I-VI 2017 je bilo porabljenih 148 EUR na podkontu izdatki za reprezentanco, 64
EUR na podkontu protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne
storitve. Do konca leta 2017 bo porabljenih 100% planiranih sredstev oz. 5.695 EUR. V
sklopu izvajanja Programa dela MČ so bile v navedenem obdobju izvedene, ob rednih
aktivnostih za krajane v prostorih MČ, še naslednje aktivnosti oz. dogodki:
 Proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku
 Prireditve in izvedba razstave ročnih del v sklopu 13. Vigredi v MČ
 Izvedba razstave likovnih del s kulturnim programom
 Izvedba samostojnega koncerta MePZ KUD Coda
 Predavanje na temo apiterapije in medu
Vsa sredstva so bila porabljena namensko, racionalno in v skladu z veljavnim Finančnim
načrtom MČ Koroška vrata za leto 2017 in Programom dela za leto 2017.
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka:
Datum:

41001-11/2017-12
17. 7. 2017

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV I-VI 2017 - 0604 MESTNA ČETRT
KOROŠKA VRATA Z OCENO REALIZACIJE ZA LETO 2017
II. PRIHODKI
710205 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namen. sredstev
Na tej proračunski postavki je v bilo Finančnem načrtu za leto 2017 planiranih 600 EUR. Vir
planiranih prihodkov predstavljajo obresti od depozitov v skupni višini 600.000 EUR od
vezanih namenskih sredstev pri izbranih bankah. V obdobju januar-junij 2017 je bilo
realiziranih 516 EUR ali 86%. MČ Koroška vrata ocenjuje, da bodo do konca leta 2017 na
tem podkontu realizirana sredstva v višini 1.020 EUR ali 170% planiranih sredstev. Planirana
višja realizacija je posledica podaljšanja depozitnih pogodb in z njimi vezave namenskih
sredstev do meseca novembra 2017.
710301 Drugi prihodki od premoženja MČ in KS-urna uporaba prostorov
Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2017 planiranih 150 EUR. Gre
za prihodke iz naslova oddaje prostorov v urni najem. V obdobju januar-junij 2017 sredstva
na tem podkontu niso bila realizirana, ker ni bilo izkazanega interesa za urne najeme
prostorov MČ Koroška vrata. MČ Koroška vrata ocenjuje, da bodo do konca leta 2017
sredstva realizirana v višini 180 EUR oz. 120% planiranih sredstev. Planirana višja realizacija
je posledica dodatne oddaje prostorov OVK za izvedbo referenduma v mesecu septembru
2017.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za tekočo porabo
Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2017 planiranih je 4.605 EUR
sredstev 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. V obdobju januar-junij 2017 je bilo na TRR MČ Koroška vrata
nakazanih 1.508 EUR oz. 32,7% planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca
leta 2017 prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej PP realizirani v celoti oz. v višini 4.605
EUR.
74010000 Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za programe dela
Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2017 planiranih je 5.695 EUR
sredstev za kritje stroškov Programov dela MČ Koroška vrata, kamor spadajo tudi nekateri
stroški tekoče porabe 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. V obdobju januar-junij 2017 je bilo na TRR MČ Koroška vrata
nakazanih 2.670 EUR oz. 46,9% planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca
leta 2017 prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej PP realizirani v celoti oz. v višini 5.695
EUR.
Pripravil:
Urban Dogša
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka:
Datum:

01300-123/2017-6
10. 10. 2017

SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Odstranitev platan na Kamniški ulici (pobuda občanov)oblikovanje stališča MČ KV- Ad 5

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urban Dogša, tajnik MČ

GRADIVO PREDLAGA:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Oblikovanje stališča Sveta MČ Koroška vrata do pobude na 13.
redni seji.

OBRAZLOŽITEV:
Dne, 29. 8. 2017 je ga. Milena Meško na MČ Koroška vrata poslala pobudo prebivalcev
Vinarske, Kosarjeve in Sadjarske ulice za zamenjavo platan z ustreznejšimi drevesi v
Kamniški ulici. Dodatno je bilo opozorjeno, da je bil s predmetno problematiko seznanjen
Župan MOM, g. Franc Kangler v letu 2010. Odgovora do danes še niso prejeli. Pobuda je
bila poslana v presojo strokovni službi Mestne uprave, MOM od katere smo dne, 30. 8. 2017
prejeli odgovor, da so s problematiko seznanjeni, ter da gre dejansko za agresivno vrsto, ki
je v danih razmerah že prerastla svoj obseg. Z zamenjavo drevoreda s primernejšimi drevesi
načeloma soglašajo, vendar je predhodno potrebno pridobiti soglasje IMZ, da se ne bi
ponovili dogodki kot smo jim bili priča v primeru obnove Ceste zmage. Vložniki pobude so
strinjanje IMZ preverili na sestanku SČS Koroška vrata dne, 21. 9. 2017. Na navedenem
sestanku je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo zadržki za zamenjavo platan in da SČS
Koroška vrata pobudo prebivalcev pozdravlja. Pobudniki predlagajo, da se s sanacijo prične
takoj, saj na navedeni lokaciji poteka polaganje optičnega kabla, zaradi česar bodo potrebne
nove preplastitve pločnikov. Takojšen pristop k sanaciji bi tako pomenil le enkratno potrebo
po preplastitvi pločnika.
Dodatno je bila dne 05. 9. 2017 na MČ KV s strani g. Aljaža Bratine v imenu stanovanjske
skupnosti Kamniška 26 vložena pobuda za ureditev drevoreda, vozišča in pohodnih površin
v Kamniški ulici. Tudi v tej pobudi so predmet spora parkovna drevesa- platane, katerih
koreninski sestavi dvigujejo pohodne površine, namenjene pešcem in zaradi svoje velikosti
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ogrožajo hiše v neposredni okolici. Predlagajo celotno obnove Kamniške ulice, vključno s
preplastitvijo cest in pločnikov.
FOTOGRAFIJE DEJANSKEGA STANJA:
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-123/2017-5
Datum: 09. 10. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Prometna ureditev na Gosposvetski cesti- oblikovanje
stališča MČ KV- Ad 6

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urban Dogša, tajnik MČ

GRADIVO PREDLAGA:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

POROČEVALEC:

Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ

PREDLOG SKLEPA:

Oblikovanje sklepa/stališča na 13. redni seji po podani
strokovni obrazložitvi.

OBRAZLOŽITEV:
Dne, 03. 10. 2017 je Sektor za komunalo in promet, UKPP, MOM na MČ Koroška vrata
naslovil zaprosilo za mnenje MČ k načrtovani spremembi prometne ureditve v neposredni
bližini objekta Gosposvetska cesta 3. Sprememba prometne ureditve, uvedba odplačnega
načina parkiranja, je pripravljena na predlog stanovalcev, katerim bi se tako povečala
možnost, da najdejo prosto parkirno mesto.
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Situacijski posnetek:
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Predlog prometne ureditve:
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-123/2017-3
Datum: 09. 10. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava vloge za uporabo prostorov MČ KV-zavod
Aloja- 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, 11. 8. 2017 je ga. Lidija Breznik, direktorica zavoda Aloja naslovila na MČ Koroška
vrata vlogo za uporabo prostorov MČ. Uporabljati želi veliko in malo dvorano za brezplačno
izvajanje dopolnilnega socialno varstvenega programa iz področja demence. V programu naj
bi sodelovalo od pet do petnajst oseb.
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Mestna četrt Koroška vrata
Številka: 01300-123/2017-4
Datum: 09. 10. 2017
SVET MESTNE ČETRTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI KOROŠKA VRATA

NASLOV GRADIVA:

Obravnava vloge za uporabo prostorov MČ KV-zavod
Inštitut temeljitost- 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 z glasovanjem odloči o vlogi za
uporabo prostorov MČ.

OBRAZLOŽITEV:
Dne, 06. 9. 2017 je ga. Sabina Drevenšek, predstavnica zavoda Inštitut temeljitost naslovila
na MČ Koroška vrata vlogo za uporabo prostorov MČ. Uporabljati želi prostore oz. veliko
dvorano za izvajanje »Objemanja v gibanju« (več v priloženi vlogi). Program je primeren za
vse starostne skupine. Dopoldanski termin pred 7. uro ni prost, saj veliko dvorano v primeru
slabega vremena uporablja skupina, ki izvaja jutranjo telovadbo. Prav tako se do cca. 7.30
ure izvaja čiščenje poslovnih prostorov.

