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SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MALEČNIK - RUPERČE 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 2. REDNI SEJI SVETA KS MALEČNIK – RUPERČE 
  
NASLOV GRADIVA: PRIPRAVA PRORAČUNA MOM ZA LETI 2015 in 2016  
  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

 
Krajevna skupnost Malečnik – Ruperče 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

predsednik Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
 

  
POROČEVALEC: predsednik Sveta Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil predlog 

finančnih načrtov za leti 2015 in 2016.   
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Krajevna skupnost Malečnik – Ruperče je uporabni javnih sredstev in tako del proračuna Mestne 
občine Maribor. Samostojni del proračuna, ki se nanaša na KS Malečnik – Ruperče je njen Finančni 
načrt. Finančni načrt je razdeljena na 5 proračunskih postavk: vlaganje v objekte in opremo, 
materialni stroški, programi dela, vzdrževanje javnih poti in upravljanje pokopališča 
 
Predlog finančnih načrtov za leti 2015 in 2016, ki ga je  Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti, 
v skladu s soglasjem predsednika KS Malečnik – Ruperče, poslala Uradu za finance je naslednji: 
 
 

Proračunska postavka Finančni načrt 2015 Finančni načrt 2016 

Vlaganja v objekte in opremo 41.420 €  
- od tega 35.000 € iz proračuna 
za pridobitev dokumentacije za 
Center Malečnik,  
- 6.420 € pa KS pridobi iz 
naslova najemnin (Ženik)  

16.420 € 
- od tega 10.000 € iz proračuna 
za (morebitno dodatno) 
pridobitev dokumentacije za 
Center Malečnik 
- 6.420 € pa KS pridobi iz 
naslova najemnin (Ženik) v 
kolikor še objekt ne bo predmet 
prodaje 
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Materialni stroški 3.119 € iz proračuna za stroške 
obratovanja pisarne KS 

3.119 € iz proračuna za stroške 
obratovanja pisarne KS 

Programi dela 7.877 € iz proračuna za stroške 
obratovanja preostalega dela 
objekta KS ter za programe dela 

7.877 € iz proračuna za stroške 
obratovanja preostalega dela 
objekta KS ter za programe dela 

Vzdrževanje javnih poti 18.000 € iz proračuna 23.400 € iz proračuna 

Upravljanje pokopališča 37.433 €  
- od tega 25.000 € iz proračuna 
za rekonstrukcijo pokopališke 
ograje (južna stran), uravnave 
terena za pridobitev novih 
grobnih mest, ureditve platoja 
za keson ter morebitna nujna 
vzdrževanja 
12.433 € pa KS pridobi iz 
naslova najemnin (vežica, 
grobovi, žarne niše) 

17.433 €  
- od tega 5.000 € iz proračuna 
za morebitna nujna vzdrževanja 
12.433 € pa KS pridobi iz 
naslova najemnin (vežica, 
grobovi, žarne niše) 
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