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Svet Mestne četrti Pobrežje sprejema poročilo popisne
komisije za popis neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev ter drobnega inventarja za leto
2019.



Svet Mestne četrti Pobrežje sprejema inventurni
elaborat popisa sredstev terjatev in obveznosti na
dan 31. december 2019.



Svet Mestne četrti Pobrežje je obravnaval Poslovno
poročilo o poslovanju Mestne četrti Pobrežje v letu
2019 in ga sprejema.

OBRAZLOŽITEV:
Svet MČ Pobrežje je na svoji 1. izredni seji , dne 18.12.2018 imenoval popisno komisijo.
Popisna komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019
sestavljena iz predsednika in dveh članov:

(0130-88/2020-3)
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-

Predsednik – Grozde Atanasovski
Članica – Nada Šali Rajzman
Članica - Karolina Leber

Komisija je svoje delo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravila 16.01.2020
ter pripravila naslednje:
1. Poročilo o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega
inventarja s stanjem na dan 31.12.2019
Popis osnovnih sredstev obsega štiri liste.
Popis drobnega inventarja zajema en list in se zaključuje s številko 8
Popis je bil opravljen na naslednjih lokacijah:
Maribor, Kosovelova ulica 11,
Maribor, Cesta XIV. divizije 67,
Maribor, Borcev za severno mejo 33.
Maribor, Zrkovska cesta 67.
Popisna komisija predlaga svetu (predlogi, odpisi):
Komisija predlaga da se uredi priročna arhiva v pritličju, obstoječa arhiva pa se
usposobi in nameni za garderobo in shrambo pripomočkov.
Komisija predlaga, da prostori se na naslovu Maribor, Cesta XIV. divizije 67 predajo
Društvu upokojencev Pobrežje oz. se vključijo v program prodaje.
popisna komisija za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev v sestavi :
-

Predsednik – Grozde Atanasovski
Članica – Nada Šali Rajzman
Članica - Karolina Leber

2. Poročilo o popisu splošnega sklada s stanjem na dan 31.12.2019 zajema naslednje
postavke:

1. stanje sredstev na TRR
2. zaporedna številka izpiska UJP
3. sredstva znamk (konti skupine 19)

106.127,75
152
0

4. naročilnica zaključena z zap. številko

19-00041

5. izdani račun zaključen z zap. številko

19-00143

6. pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)

0

7. neplačani odhodki (konti skupine 18)

2.331,14

8. neplačani prihodki (konti skupine 28)

64. 234,39
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019
UVOD
Realizacija finančnega poslovanja v obdobju od januar - december 2019 je potekala v okviru
finančnega načrta in po posredovanih izhodiščih ter navodilih pristojne službe Mestne občine
Maribor.
V letu 2019 smo koristili finančna sredstva v skladu z usmeritvami in sprejetimi sklepi Sveta
MČ ter programom dela opredeljenega v Finančnem načrtu za leto 2019.
Zastavljen program dela je bil realiziran s prihodki iz naslova namenskih sredstev za
programe dela iz proračuna lokalne skupnosti.
PRIHODKI
Skupni prihodki v letu 2019 so znašali 32.212,32 EUR, od tega:
1. prejeta sredstva iz proračuna Mestne občina Maribor:
 nakazilo za materialne stroške v letu 2019 je znašalo 4.495,56 EUR,
 nakazilo za programe dela v letu 2019 je znašalo 11.023,99 EUR.
2. Prihodki od najemnin za poslovne prostore 15.307,92 EUR,
3. Prihodki od najemnin za stanovanje 621,72 EUR,
4. Drugi prihodki od premoženja 763,13 EUR,

ODHODKI
Skupni odhodki v letu 2018 so znašali 20.791,59 od tega:
1. materialni stroški 4.488,26 EUR,
2. program dela 11.000,54 EUR,
3. tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vlaganja v objekte in opremo 3.565,60 EUR
4. obratovalni stroški najemnikov 794,42 €.
Ostanki sredstev iz preteklih let iz naslova najemnin, namenjeni investicijskemu vzdrževanju
in izboljšavam se prenesejo v leto 2020 za nadaljevanje programa vlaganj v objekte in opremo.

VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMIH IN NALOG MČ
POBREŽJE V LETU 2019
a) Poročilo o realizaciji planiranih ciljev in planiranih rezultatov MČ
Cilji in rezultati planiranih nalog, ki so v finančni domeni mestne četrti so bili v doseženi in
realizirani.
S svojim udejstvovanjem in v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor so bile
realizirane nekatere naloge na področju izgradnje komunalne infrastrukture, izvedeni so bili
nekateri ukrepi v zvezi z zagotavljanjem višje stopnje varnosti udeležencev v prometu ter
sodelovanju ob načrtovanju prostorskih aktov.

Mestna četrt je sodelovala z društvi delujočimi na območju MČ Pobrežje ter jim zagotavljala
prostore za izvajanje različnih dejavnosti.
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b) Poročilo o programih in nalogah
 Za zagotavljanje pogojev delovanja društev in občanov so bili zagotovljeni pogoji
za koriščenje prostorov v objektu MČ (skupine starih za samopomoč, KO RK, KO
DIS, KO za vrednote NOB;
 V okviru socialno zdravstvene dejavnosti so v sodelovanju z Društvom za srce
mesečno potekale zdravstvene meritve (holesterol, krvni sladkor, trigliceridi, EKG);
 Zavod za dolgotrajno pomoč Aloja je brezplačno nudil svetovanja in podporo pri
demenci;
 Pri reševanju socialne problematike naših krajanov smo sodelovali s KO RK Draga
Kobala in KO RK Tone Čufar;
 V sodelovanju z Društvom za zdravje in srca in ožilja za Maribor in Podravje smo
izvedbi dve prireditvi:
o Srčna pot prijateljstva;
o Razgibano v jesen
c) Poročilo o vlaganjih v objekte in opremo
V letu 2019 je bilo izvedeno le najnujnejše vzdrževanje objektov in opreme, saj postopek
izvedbe javnega naročila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ni uspel.
ZAKLJUČEK
Sprejeti programi in naloge za leto 2019 so bili v dobršni meri realizirani (nadaljevati bo
potrebno z vlaganji v objekte in opremo ter zagotavljanjem pogojev za brezplačne aktivnosti
krajanov).
Sredstva, s katerimi je v letu 2019 razpolagala mestna četrt so bila pridobljena in porabljena v
skladu z zastavljenim planom.

