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VSEBINA 

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA 

ZA OBDOBJE 2017 DO 2020 ZA LETO 2017 



GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV ZA LETO 2017 

V veljavnem rebalansu za leto 2017 je bilo načrtovanih 15,4 mio EUR, porabljenih je bilo 
11,2 mio EUR ali 73,2% po veljavnem rebalansu. 

Realizirani večji projekti v letu 2017 (nad 300.000 EUR): 

 OB070-16-0018 Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov – STALAG XVIII-D 0,3 mio EUR, 
 OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov-vrtci 0,4 mio EUR, 
 OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov-šolstvo 0,3 mio EUR, 
 OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 0,8 mio EUR, 
 OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre 1 mio EUR, 
 OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 0,3 mio EUR, 
 OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac., objektov, naprav, opreme 0,3 mio 

EUR, 
 OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega sistema omrežja zemeljskega plina 0,3 mio 

EUR, 
 OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega sistema omrežja toplote 0,4 mio EUR, 
 OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic 0,3 mio EUR, 
 OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 0,8 mio EUR, 
 OB070-16-0072 Ureditev Ceste Zmage v Mariboru 1,1 mio EUR, 
 OB070-06-0124 Nakup zemljišč 0,5 mio EUR. 
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Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6

Rebalans II 2017,  

Leto: 2017

Rebalans II NRP 

2017-2020 - 

veljavni,  Leto: 

Realizacija 2017 

ZR,  Leto: 2017

%(real_2017_2017

,RII17velj_2017)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

0101 Mestni svet 12.080 12.080 5.720 47,4

215100 MESTNI SVET 0 0 118 ---

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 0 0 118 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 118 ---

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 118 ---

824021 FINANCIRANJE KLUBA NLG 400 400 0 0,0

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 400 400 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 400 400 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 400 400 0 0,0

824025 FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI 4.020 4.020 1.523 37,9

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 4.020 4.020 1.523 37,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.020 4.020 1.523 37,9

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.520 1.520 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.500 2.500 1.523 60,9

824032 FINANCIRANJE KLUBA NOVA LJUDSKA 
STRANKA

500 500 456 91,1

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 500 500 456 91,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 500 500 456 91,1

420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 500 0 0,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0 0 456 ---

824035 FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA 
MODERNEGA CENTRA

3.500 3.500 1.338 38,2

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 3.500 3.500 1.338 38,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.500 3.500 1.338 38,2

420200 Nakup pisarniškega pohištva 500 500 0 0,0

420201 Nakup pisarniške opreme 0 0 921 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.000 3.000 267 8,9

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 0 150 ---

824036 KLUB SVETNIKOV ZDRUŽENA LEVICA 1.080 1.080 0 0,0

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 1.080 1.080 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.080 1.080 0 0,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.080 1.080 0 0,0

824037 FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA 
ANDREJA FIŠTRAVCA

2.480 2.480 2.265 91,3

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 2.480 2.480 2.265 91,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.480 2.480 2.265 91,3

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.480 2.480 1.947 78,5

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 318 ---

824038 FINANCIRANJE KLUBA LISTE KOLESARJEV IN 
PEŠCEV

100 100 20 20,0

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 100 100 20 20,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 100 100 20 20,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 100 100 0 0,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 0 20 ---
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Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6

Rebalans II 2017,  

Leto: 2017

Rebalans II NRP 

2017-2020 - 

veljavni,  Leto: 

Realizacija 2017 

ZR,  Leto: 2017

%(real_2017_2017

,RII17velj_2017)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

0406 Urad za kulturo in mladino 686.543 686.543 647.962 94,4

103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP 
OPREME V KULTURI

221.790 221.790 183.575 82,8

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul 209.790 209.790 173.083 82,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 209.790 209.790 173.083 82,5

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0 0 1.262 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 73.000 73.000 140.766 192,8

420801 Investicijski nadzor 0 0 3.124 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 136.790 136.790 27.931 20,4

OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor 12.000 12.000 10.492 87,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 12.000 12.000 10.492 87,4

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000 12.000 10.492 87,4

103500 INVESTICIJE V KULTURI 300.955 300.955 300.589 99,9

OB070-16-0018 Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov - STALAG XVIII-D 300.955 300.955 300.589 99,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 300.955 300.955 300.589 99,9

420000 Nakup poslovnih stavb 277.955 277.955 298.210 107,3

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 23.000 23.000 2.379 10,3

120205 ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE 
DEDIŠČINE

3.500 3.500 3.500 100,0

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine 3.500 3.500 3.500 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.500 3.500 3.500 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.500 3.500 3.500 100,0

120209 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA 150.000 150.000 150.000 100,0

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica 150.000 150.000 150.000 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 150.000 150.000 150.000 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 150.000 150.000 150.000 100,0

221213 EVROPA ZA DRŽAVLJANE-NOVE IDEJE ZA 
STARE ZGRADBE

10.298 10.298 10.298 100,0

OB070-16-0016 Evropa za državljane - Nove ideje za stare zgradbe 10.298 10.298 10.298 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 555 555 10.298 ---

402000 Pisarniški material in storitve 555 555 0 0,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0 0 447 ---

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in 
podobno

0 0 1.265 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 3.174 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 3.387 ---

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0 0 1.135 ---

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 0 890 ---

PV-TDO Transfer iz druge občine 9.743 9.743 0 0,0

402000 Pisarniški material in storitve 9.743 9.743 0 0,0

0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, 

zdravstveno, socialno varstvo in 

raziskovalno dejavnost

17.918 17.918 14.725 82,2

120605 MOBILNOST OSEBJA V ŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU

17.918 17.918 14.725 82,2

OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju 17.918 17.918 14.725 82,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 14.725 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 14.725 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 17.918 17.918 0 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 17.918 17.918 0 0,0
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Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6

Rebalans II 2017,  

Leto: 2017

Rebalans II NRP 
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Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

0408 Urad za šport 854.600 854.600 827.283 96,8

105010 IZGRADNJA URBANIH 
ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN

14.000 14.000 13.386 95,6

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine 14.000 14.000 13.386 95,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 14.000 14.000 13.386 95,6

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 2.000 2.000 0 0,0

420401 Novogradnje 0 0 1.830 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 12.000 12.000 9.238 77,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 2.318 ---

105200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN 
OPREME

840.600 840.600 813.897 96,8

OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 840.600 840.600 813.897 96,8

PV-DP Domači partnerji 21.410 21.410 21.410 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.410 21.410 21.410 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 819.190 819.190 792.487 96,7

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 5.252 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 87.790 87.790 91.691 104,4

420501 Obnove 0 0 1.853 ---

420801 Investicijski nadzor 0 0 500 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 10.000 1.651 16,5

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 2.560 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 721.400 721.400 688.980 95,5

0409 Sekretariat za splošne zadeve 383.917 383.917 254.092 66,2

810318 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ

20.000 20.000 12.642 63,2

OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ 20.000 20.000 12.642 63,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 12.642 63,2

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 1.500 1.500 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.500 18.500 12.642 68,3

810322 MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ 9.791 9.791 9.791 100,0

OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš 9.791 9.791 9.791 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 9.791 9.791 9.791 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.791 9.791 9.791 100,0

810323 OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE 74.000 66.000 48.561 73,6

OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre 74.000 66.000 48.561 73,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 74.000 66.000 48.561 73,6

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 74.000 66.000 46.811 70,9

420801 Investicijski nadzor 0 0 988 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 761 ---

910007 INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. 
TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE

230.126 210.126 115.358 54,9

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo 230.126 210.126 115.358 54,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 230.126 210.126 115.358 54,9

420202 Nakup strojne računalniške opreme 41.000 41.000 35.078 85,6

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 3.000 3.000 0 0,0

420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije 1.000 1.000 0 0,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 2.000 2.000 2.662 133,1

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 144 ---

420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 20.000 20.000 2.230 11,2

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.000 15.000 4.628 30,9
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Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6

Rebalans II 2017,  

Leto: 2017
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veljavni,  Leto: 
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Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

420703 Nakup licenčne programske opreme 100.126 100.126 70.616 70,5

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 38.000 28.000 0 0,0

911019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
UPRAVNIH PROSTOROV

50.000 78.000 67.741 86,9

OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme 50.000 78.000 67.741 86,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 50.000 78.000 67.741 86,9

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 4.343 ---

402204 Odvoz smeti 0 0 675 ---

420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.000 3.000 1.637 54,6

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0 0 204 ---

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 0 0 19.941 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.000 3.000 1.822 60,7

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 44.000 72.000 39.119 54,3

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno 

načrtovanje

915.723 915.723 268.327 29,3

164002 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ 4.000 4.000 0 0,0

OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč 4.000 4.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000 4.000 0 0,0

164003 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA 
OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE

0 0 27.112 ---

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto 0 0 27.112 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 27.112 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 27.112 ---

534000 PROGRAM POŽARNEGA SKLADA 890.523 890.523 228.950 25,7

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto 648.735 648.735 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 648.735 648.735 0 0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 648.735 648.735 0 0,0

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme 241.788 241.788 228.950 94,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 241.788 241.788 228.950 94,7

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

241.788 241.788 228.950 94,7

837002 PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH 
REŠEVALNIH SIL

21.200 21.200 12.265 57,9

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ 21.200 21.200 12.265 57,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 21.200 21.200 12.265 57,9

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 2.347 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 1.270 ---

420233 Nakup gasilske opreme 0 0 8.648 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 21.200 21.200 0 0,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije 3.556.280 3.556.280 2.896.561 81,5

101000 INVESTICIJE - VRTCI 983.421 983.421 983.421 100,0

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre 983.421 983.421 983.421 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 983.421 983.421 983.421 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 2.024 ---

420401 Novogradnje 973.617 973.617 963.617 99,0

420801 Investicijski nadzor 9.804 9.804 16.073 163,9

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 1.707 ---
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101200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 452.552 452.552 446.640 98,7

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci 452.552 452.552 446.640 98,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 452.552 452.552 446.640 98,7

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 452.552 452.552 446.640 98,7

101300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA

218.298 218.298 218.291 100,0

OB070-07-0005 Investijsko vzdrževanje na področju sociale 218.298 218.298 218.291 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 218.298 218.298 218.291 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih

0 0 101 ---

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 153.101 153.101 110.000 71,9

420203 Nakup stanovanjskega pohištva 0 0 38.000 ---

420401 Novogradnje 0 0 11.554 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 65.197 65.197 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 56.556 ---

420801 Investicijski nadzor 0 0 2.080 ---

102000 INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE 4.748 4.748 4.748 100,0

OB070-12-0008 OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 4.748 4.748 4.748 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.748 4.748 4.748 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.748 4.748 4.748 100,0

102200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 759.803 759.803 586.375 77,2

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo 386.529 386.529 333.153 86,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 386.529 386.529 333.153 86,2

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 386.529 386.529 333.153 86,2

OB070-16-0075 OŠ Bojana Ilicha -  obnova fasade in ograje 373.274 373.274 253.222 67,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 373.274 373.274 253.222 67,8

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 373.274 373.274 253.222 67,8

103402 MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA 
ZA MUZEJ

5.489 5.489 5.489 100,0

OB070-09-0116 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej 5.489 5.489 5.489 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 5.489 5.489 5.489 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.489 5.489 5.239 95,4

420801 Investicijski nadzor 0 0 250 ---

103425 ŠPORTNI OBJEKTI 10.000 10.000 0 0,0

OB070-16-0019 Mariborski otok - naravno kopališče 10.000 10.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 10.000 0 0,0

103429 URBACT III - 2C 22.500 22.500 17.974 79,9

OB070-16-0013 URBACT III - 2C 22.500 22.500 17.974 79,9

PV-EU EU sredstva 15.300 15.300 0 0,0

400000 Osnovne plače 8.587 8.587 0 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 6.713 6.713 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 7.200 7.200 17.974 249,7

400000 Osnovne plače 0 0 154 ---

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 19 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 40 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 30 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 2 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 ---
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402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 228 228 228 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.021 1.021 1.021 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 221 221 9.152 ---

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 4 4 4 100,0

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 136 136 136 100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 824 824 1.029 124,9

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 1.654 1.654 1.654 100,0

402405 Stroški prevoza v tujini 2.756 2.756 3.857 139,9

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 210 210 335 159,8

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 100 100 100 100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 0 18 ---

402999 Drugi operativni odhodki 44 44 193 435,4

103430 FOCUS IN CD 48.000 48.000 44.555 92,8

OB070-16-0067 FOCUS IN CD 48.000 48.000 44.555 92,8

PV-EU EU sredstva 44.000 44.000 0 0,0

400000 Osnovne plače 31.000 31.000 0 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 13.000 13.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 44.555 ---

400000 Osnovne plače 0 0 26.572 ---

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 1.798 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 2.678 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 1.985 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 160 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 18 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 30 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 680 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 6.578 ---

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 0 11 ---

402402 Stroški prevoza v državi 0 0 38 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 839 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 4.000 4.000 1.555 38,9

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 1.536 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 76 ---

103431 URBACT III - CREATIVE SPIRITS 19.500 19.500 11.060 56,7

OB070-16-0074 URBACT - Creative Spirits 19.500 19.500 11.060 56,7

PV-EU EU sredstva 12.000 12.000 0 0,0

400000 Osnovne plače 10.000 10.000 0 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 2.000 2.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 7.500 7.500 11.060 147,5

400000 Osnovne plače 0 0 1.806 ---

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 353 ---

400003 Položajni dodatek 0 0 23 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 350 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 259 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 21 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 2 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 4 ---

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in 
podobno

610 610 610 100,0
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402009 Izdatki za reprezentanco 133 133 292 219,6

402099 Drugi splošni material in storitve 2.205 2.205 874 39,6

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 0 65 ---

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 366 366 66 18,1

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 419 419 470 112,2

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 2.002 2.002 2.115 105,6

402405 Stroški prevoza v tujini 1.724 1.724 3.501 203,1

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 41 41 248 606,0

103514 STREETLIGHT-EPC 4.728 4.728 4.728 100,0

OB070-13-0150 Streetlight-EPC 4.728 4.728 4.728 100,0

PV-EU EU sredstva 4.728 4.728 0 0,0

400000 Osnovne plače 3.784 3.784 0 0,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 113 113 0 0,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 250 250 0 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 581 581 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 4.728 ---

400000 Osnovne plače 0 0 2.969 ---

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 225 ---

400003 Položajni dodatek 0 0 65 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 288 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 214 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 17 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 2 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 3 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 113 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 250 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 581 ---

103518 PROJEKTI TUS 359.175 359.175 73.837 20,6

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave 56.489 56.489 9.656 17,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 56.489 56.489 9.656 17,1

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 445 ---

420401 Novogradnje 0 0 1.818 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 56.489 56.489 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 0 0 195 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 7.198 ---

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru 160.000 160.000 33.308 20,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 160.000 160.000 33.308 20,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 160.000 160.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 33.308 ---

OB070-15-0005 Obnova Skate parka 11.144 11.144 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 11.144 11.144 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.144 11.144 0 0,0

OB070-16-0012 PROJEKTI TUS 64.807 64.807 30.873 47,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 64.807 64.807 30.873 47,6

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 7.588 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 4.941 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.489 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 64.807 64.807 16.855 26,0
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OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta 20.000 20.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 0 0,0

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej 15.000 15.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 15.000 15.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000 15.000 0 0,0

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku 31.735 31.735 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 31.735 31.735 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 31.735 31.735 0 0,0

103519 RESOLVE 38.000 38.000 30.583 80,5

OB070-16-0015 RESOLVE 38.000 38.000 30.583 80,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 38.000 38.000 30.583 80,5

400000 Osnovne plače 13.000 13.000 12.284 94,5

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 958 ---

400003 Položajni dodatek 0 0 128 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.183 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 877 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 71 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 8 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 13 ---

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 371 371 371 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.445 1.445 1.445 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 21.617 21.617 8.029 37,1

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0 0 139 ---

402402 Stroški prevoza v državi 92 92 92 100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 54 54 534 981,6

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 156 156 1.187 761,0

402405 Stroški prevoza v tujini 281 281 2.125 755,7

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 4 4 159 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 980 980 980 100,0

103520 GREENCYCLE 70.000 70.000 49.263 70,4

OB070-16-0076 GREENCYCLE 70.000 70.000 49.263 70,4

PV-EU EU sredstva 8.000 8.000 0 0,0

400000 Osnovne plače 8.000 8.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 62.000 62.000 49.263 79,5

400000 Osnovne plače 16.660 16.660 13.180 79,1

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 216 ---

400100 Regres za letni dopust 0 0 264 ---

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 0 681 ---

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

0 0 467 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.227 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 909 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 73 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 8 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 14 ---

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

0 0 39 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 1.711 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 38.150 38.150 22.880 60,0
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402399 Drugi prevozni in transportni stroški 790 790 790 100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 828 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 890 890 1.780 200,1

402405 Stroški prevoza v tujini 4.200 4.200 2.885 68,7

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 242 242 242 100,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.069 1.069 1.069 100,0

103521 NEWGENERATIONSKILLS 38.000 38.000 25.723 67,7

OB070-17-0002 NewGenerationSkills 38.000 38.000 25.723 67,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 38.000 38.000 25.723 67,7

400000 Osnovne plače 25.000 25.000 11.484 45,9

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 670 ---

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 0 135 ---

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0 0 53 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.076 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 797 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 64 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 14 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 12 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 238 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 10.000 10.000 9.000 90,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 140 ---

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0 0 104 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 235 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 624 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 3.000 3.000 0 0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 91 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 968 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 18 ---

103522 IZGRADNJA DOMA MČ KOROŠKA VRATA 57.185 57.185 0 0,0

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata 57.185 57.185 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 57.185 57.185 0 0,0

420401 Novogradnje 57.185 57.185 0 0,0

103527 ODER NA DRAVI 23.058 23.058 5.612 24,3

OB070-17-0082 Oder na Dravi 23.058 23.058 5.612 24,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 23.058 23.058 5.612 24,3

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 23.058 23.058 5.612 24,3

103528 ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV - 
JZP

15.215 15.215 15.017 98,7

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov 15.215 15.215 15.017 98,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 15.215 15.215 15.017 98,7

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0 0 17 ---

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlenim

15.000 15.000 15.000 100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 215 215 0 0,0

103529 MARIBORSKA KNJIŽNICA - OBJEKT PROBANKA 2.196 2.196 2.196 100,0

OB070-17-0081 Mariborska knjižnica-objekt Probanka 2.196 2.196 2.196 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.196 2.196 2.196 100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.196 2.196 2.196 100,0
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107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA

197.227 197.227 197.227 100,0

OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletnih prostorov ZD Maribor 197.227 197.227 197.227 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 197.227 197.227 197.227 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 197.227 197.227 197.227 100,0

222407 SULPITER 26.600 26.600 17.203 64,7

OB070-16-0069 SULPITER 26.600 26.600 17.203 64,7

PV-EU EU sredstva 9.350 9.350 0 0,0

400000 Osnovne plače 9.350 9.350 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 17.250 17.250 17.203 99,7

400000 Osnovne plače 9.650 9.650 13.477 139,7

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 639 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.246 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 924 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 75 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 8 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 14 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 4.800 4.800 0 0,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 246 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 548 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 2.800 2.800 14 0,5

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 10 ---

222408 URBAN INNO 62.000 62.000 35.691 57,6

OB070-16-0070 URBAN INNO 62.000 62.000 35.691 57,6

PV-EU EU sredstva 11.050 11.050 0 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 11.050 11.050 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 50.950 50.950 35.691 70,1

400000 Osnovne plače 35.000 35.000 26.954 77,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 1.212 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 2.493 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 1.848 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 149 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 17 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 28 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 15.950 15.950 0 0,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 0 64 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 649 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 1.016 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 1.232 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 29 ---

222410 NEWPILGRIMAGE 18.000 18.000 4.979 27,7

OB070-17-0083 NewPilgrimAge 18.000 18.000 4.979 27,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 18.000 18.000 4.979 27,7

400000 Osnovne plače 5.000 5.000 3.047 60,9

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 200 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 287 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 213 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 17 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 9 ---
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401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 3 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 10.000 10.000 0 0,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 0 55 ---

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0 0 194 ---

402402 Stroški prevoza v državi 0 0 110 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 110 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 523 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 3.000 3.000 182 6,1

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 30 ---

223000 OBNOVA OPREME 41.833 41.833 37.198 88,9

OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci 41.833 41.833 37.198 88,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 41.833 41.833 37.198 88,9

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 41.833 41.833 37.198 88,9

223100 OBNOVA OPREME 78.752 78.752 78.751 100,0

OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo 78.752 78.752 78.751 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 78.752 78.752 78.751 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 78.752 78.752 78.751 100,0

0413 Urad za komunalo, promet in prostor 7.474.145 7.519.145 5.399.449 71,8

151004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
VODOVODNEGA OMREŽJA

498.000 498.000 263.453 52,9

OB070-07-0098 Investicije in  investic. vzdrževanje vodovodov 498.000 498.000 263.453 52,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 498.000 498.000 263.453 52,9

402099 Drugi splošni material in storitve 3.000 3.000 0 0,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih

1.000 1.000 0 0,0

420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega 
režima

4.000 4.000 43.192 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.000 10.000 0 0,0

420401 Novogradnje 385.000 385.000 110.304 28,7

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 80.000 80.000 98.008 122,5

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 5.000 5.000 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 2.000 2.000 2.689 134,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 8.041 160,8

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.000 3.000 1.220 40,7

151013 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO 
VODOVODNEGA OMREŽJA

30.000 30.000 29.875 99,6

OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov 30.000 30.000 29.875 99,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 29.875 99,6

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 30.000 29.875 99,6

151107 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA 146.000 146.000 10.900 7,5

OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo 146.000 146.000 10.900 7,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 146.000 146.000 10.900 7,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 146.000 146.000 10.900 7,5

151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA 
OMREŽJA

923.000 923.000 328.426 35,6

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme 923.000 923.000 328.426 35,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 923.000 923.000 328.426 35,6

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 1.263 ---

420401 Novogradnje 838.000 838.000 80.226 9,6

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.000 60.000 219.717 366,2

420801 Investicijski nadzor 15.000 15.000 3.773 25,2
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 20.498 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 10.000 2.950 29,5

151119 KANALIZACIJA LIMBUŠ 130.000 130.000 49.350 38,0

OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš 130.000 130.000 49.350 38,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 130.000 130.000 49.350 38,0

420401 Novogradnje 120.000 120.000 41.280 34,4

420801 Investicijski nadzor 5.000 5.000 1.100 22,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 6.970 139,4

151201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA 
PLINA

485.000 485.000 325.504 67,1

OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 485.000 485.000 325.504 67,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 485.000 485.000 325.504 67,1

402099 Drugi splošni material in storitve 3.000 3.000 249 8,3

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

10.000 10.000 25.732 257,3

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih

0 0 88 ---

420401 Novogradnje 335.000 335.000 209.420 62,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 102.000 102.000 58.656 57,5

420801 Investicijski nadzor 10.000 10.000 6.220 62,2

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 24.890 124,5

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 250 5,0

151203 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE

479.000 479.000 442.582 92,4

OB070-06-0056 Gradnja distubucijskega omrežja toplote 479.000 479.000 442.582 92,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 479.000 479.000 442.582 92,4

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0 0 34.604 ---

420401 Novogradnje 387.000 387.000 195.156 50,4

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000 50.000 206.765 413,5

420801 Investicijski nadzor 8.000 8.000 4.037 50,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 19.000 19.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 15.000 15.000 2.021 13,5

151216 GRADNJA PLINSKE POSTAJE 1.000 1.000 0 0,0

OB070-12-0011 Polnilna postaja 1.000 1.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 1.000 0 0,0

151400 UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH 
ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH 
POVRŠINAH

71.251 71.251 61.702 86,6

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic 62.955 62.955 61.702 98,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 62.955 62.955 61.702 98,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.000 20.000 37.238 186,2

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 14.000 14.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.955 23.955 0 0,0

420501 Obnove 0 0 23.904 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 560 ---

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem  parku 8.296 8.296 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 8.296 8.296 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 8.296 8.296 0 0,0
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151502 CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI 30.427 30.427 427 1,4

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki 30.427 30.427 427 1,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 30.427 30.427 427 1,4

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 427 ---

420401 Novogradnje 20.427 20.427 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 0 0,0

152001 TEHNIČNO UREJANJE PROMETA 106.000 106.000 104.457 98,5

OB070-07-0031 Kolesarski promet 11.000 11.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 11.000 11.000 0 0,0

420401 Novogradnje 10.000 10.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 1.000 0 0,0

OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave 37.000 37.000 71.105 192,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 37.000 37.000 71.105 192,2

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.000 2.000 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.000 10.000 7.793 77,9

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.000 10.000 0 0,0

420401 Novogradnje 10.000 10.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 57.029 ---

420801 Investicijski nadzor 0 0 3.904 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 2.379 47,6

OB070-07-0035 Umirjanje prometa 58.000 58.000 33.352 57,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 58.000 58.000 33.352 57,5

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 854 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 671 ---

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 5.000 5.000 11.152 223,0

420401 Novogradnje 36.000 36.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000 4.000 11.805 295,1

420501 Obnove 5.000 5.000 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 3.000 3.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 610 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 8.260 165,2

152014 PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH 
SISTEMOV

20.000 20.000 5.513 27,6

OB070-06-0070 Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov 20.000 20.000 5.513 27,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 5.513 27,6

420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.000 20.000 0 0,0

420401 Novogradnje 0 0 5.333 ---

420801 Investicijski nadzor 0 0 180 ---

152016 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO 
AVTOBUSNEGA PROMETA

1.056.634 1.056.634 991.450 93,8

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 142.134 142.134 151.106 106,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 142.134 142.134 151.106 106,3

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 1.927 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 1.054 ---

420102 Nakup avtobusov in minibusov 52.134 52.134 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.000 20.000 10.840 54,2

420401 Novogradnje 0 0 120.913 ---

Čas izpisa: 28.3.2018 14:05:30 Stran 13 od 23Aplikacija: APPrA_OBCINE.accdr
640



Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6

Rebalans II 2017,  

Leto: 2017

Rebalans II NRP 

2017-2020 - 

veljavni,  Leto: 

Realizacija 2017 

ZR,  Leto: 2017

%(real_2017_2017

,RII17velj_2017)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.000 60.000 7.169 12,0

420501 Obnove 10.000 10.000 2.140 21,4

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 2.552 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 4.511 ---

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 914.500 914.500 840.344 91,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 242.900 242.900 840.344 346,0

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 844 ---

420102 Nakup avtobusov in minibusov 242.900 242.900 839.500 345,6

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 671.600 671.600 0 0,0

420102 Nakup avtobusov in minibusov 671.600 671.600 0 0,0

152017 STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA 
SISTEMA SEMAFORJEV

40.000 40.000 39.924 99,8

OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev 40.000 40.000 39.924 99,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 39.924 99,8

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000 1.000 0 0,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 5.000 5.000 0 0,0

420401 Novogradnje 0 0 39.924 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 30.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.000 4.000 0 0,0

152018 PROJEKT ELIPTIC 6.000 6.000 1.982 33,0

OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC 6.000 6.000 1.982 33,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 6.000 6.000 1.982 33,0

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 1.527 ---

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 1.000 1.000 0 0,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 1.000 1.000 0 0,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 1.000 1.000 260 26,0

402405 Stroški prevoza v tujini 2.500 2.500 195 7,8

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 500 500 0 0,0

152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBČINSKIH CEST

300.000 300.000 245.729 81,9

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest 300.000 300.000 245.729 81,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 300.000 300.000 245.729 81,9

420401 Novogradnje 240.000 240.000 24.683 10,3

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 30.000 216.184 720,6

420801 Investicijski nadzor 10.000 10.000 4.643 46,4

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 220 4,4

152112 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA 89.170 89.170 24.267 27,2

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela 89.170 89.170 24.267 27,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 89.170 89.170 24.267 27,2

420600 Nakup zemljišč 0 0 2.295 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 79.170 79.170 19.557 24,7

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 10.000 2.416 24,2

152153 SANACIJA MALEČNIŠKEGA MOSTU 30.000 30.000 21.033 70,1

OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu 30.000 30.000 21.033 70,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 21.033 70,1

420401 Novogradnje 15.000 15.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000 15.000 18.654 124,4
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420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 2.379 ---

152155 SANACIJA PLAZOV 100.000 100.000 92.885 92,9

OB070-16-0003 Sanacija plazov 100.000 100.000 92.885 92,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 100.000 100.000 92.885 92,9

420401 Novogradnje 0 0 46.574 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 24.000 24.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000 50.000 42.602 85,2

420801 Investicijski nadzor 3.000 3.000 3.709 123,6

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000 3.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 20.000 20.000 0 0,0

152157 UREDITEV MAISTROVE ULICE 5.835 5.835 5.835 100,0

OB070-16-0005 Ureditev Maistrove ulice 5.835 5.835 5.835 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 5.835 5.835 5.835 100,0

420401 Novogradnje 5.835 5.835 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 5.835 ---

152158 TRŽNICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 25.000 25.000 79 0,3

OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje 25.000 25.000 79 0,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 25.000 25.000 79 0,3

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.000 25.000 79 0,3

152160 CESTNO ŽELEZNIŠKI PODVOZ NA 
LJUBLJANSKI ULICI

50.000 50.000 35.709 71,4

OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 50.000 50.000 35.709 71,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 50.000 50.000 35.709 71,4

420401 Novogradnje 40.000 40.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 24.388 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 10.000 11.322 113,2

152200 SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB 
IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST

153.000 153.000 0 0,0

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest 153.000 153.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 153.000 153.000 0 0,0

420401 Novogradnje 120.000 120.000 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 15.000 15.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000 15.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.000 3.000 0 0,0

152500 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 
POKOPALIŠČA

170.000 170.000 134.674 79,2

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč 170.000 170.000 134.674 79,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 170.000 170.000 134.674 79,2

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 2.234 ---

420401 Novogradnje 156.000 156.000 53.747 34,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 52.096 ---

420501 Obnove 0 0 5.982 ---

420801 Investicijski nadzor 7.000 7.000 1.821 26,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000 7.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 18.794 ---
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153009 AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

40.000 40.000 30.400 76,0

OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij 40.000 40.000 30.400 76,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 30.400 76,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 1.977 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 2.544 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 513 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000 40.000 24.695 61,7

420801 Investicijski nadzor 0 0 671 ---

153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV 
(ELEMENTARNE NEZGODE)

10.000 10.000 6.571 65,7

OB070-10-0122 Ureditev propustov 10.000 10.000 6.571 65,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 6.571 65,7

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 4.424 ---

420401 Novogradnje 5.000 5.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 2.000 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 2.000 2.000 2.147 107,4

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000 1.000 0 0,0

153108 UREDITEV CESTE ZMAGE 1.102.110 1.102.110 1.098.880 99,7

OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage v Mariboru 1.102.110 1.102.110 1.098.880 99,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 808.301 808.301 1.098.880 136,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0 0 1.959 ---

420401 Novogradnje 808.301 808.301 742.292 91,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 275.043 ---

420501 Obnove 0 0 62.277 ---

420801 Investicijski nadzor 0 0 3.092 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 45 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 14.172 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 293.809 293.809 0 0,0

420401 Novogradnje 293.809 293.809 0 0,0

153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
JAVNE RAZSVETLJAVE 

65.000 65.000 62.864 96,7

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo 65.000 65.000 62.864 96,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 65.000 65.000 62.864 96,7

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 2.921 ---

420401 Novogradnje 63.000 63.000 57.893 91,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 1.098 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 952 47,6

153300 REŽIJSKI OBRAT 35.000 35.000 34.550 98,7

OB070-10-0126 Režijski obrat 35.000 35.000 34.550 98,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 35.000 35.000 34.550 98,7

402108 Drobni inventar 0 0 58 ---

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 33.000 33.000 34.340 104,1

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000 2.000 153 7,7

153504 AVTOBUSNA POSTAJA 40.000 40.000 32.581 81,5

OB070-07-0039 Avtobusna postaja 40.000 40.000 32.581 81,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 32.581 81,5

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

1.000 1.000 0 0,0
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402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0 0 1 ---

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim 
izvajalcem gospodarskih javnih služb

0 0 2.185 ---

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 27 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 36.000 36.000 8.452 23,5

420501 Obnove 3.000 3.000 21.916 730,5

153509 KOLESARSKA POT RUŠE-MARIBOR 2.440 2.440 2.440 100,0

OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor 2.440 2.440 2.440 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.440 2.440 2.440 100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.440 2.440 2.440 100,0

153510 INV. VZDRŽ. KROŽNO KABINSKE ŽIČNICE 375.000 375.000 290.621 77,5

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic 375.000 375.000 290.621 77,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 375.000 375.000 290.621 77,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 375.000 375.000 290.621 77,5

153512 DRAVSKA KOLESARSKA POT 27.560 27.560 16.467 59,8

OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor 27.560 27.560 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 27.560 27.560 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 27.560 27.560 0 0,0

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot 0 0 16.467 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 16.467 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 16.467 ---

153515 PROJEKTI TUS - MOBILNOST 0 45.000 3.294 7,3

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot 0 15.000 1.647 11,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 15.000 1.647 11,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 15.000 1.647 11,0

OB070-17-0090 Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS 0 15.000 1.647 11,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 15.000 1.647 11,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 15.000 1.647 11,0

OB070-17-0091 Ureditev sistema P&R in B&R z JPP 0 15.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 15.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 15.000 0 0,0

153800 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ

100.000 100.000 36.322 36,3

OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba 100.000 100.000 36.322 36,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 100.000 100.000 36.322 36,3

420401 Novogradnje 100.000 100.000 29.409 29,4

420801 Investicijski nadzor 0 0 142 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 6.771 ---

163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - 
NAKUPI ZEMLJIŠČ

596.454 596.454 531.010 89,0

OB070-06-0124 Nakup zemljišč 596.454 596.454 531.010 89,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 596.454 596.454 531.010 89,0

420600 Nakup zemljišč 596.454 596.454 531.010 89,0

163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ 30.000 30.000 1.671 5,6

OB070-06-0122 Priprava zemljišč 30.000 30.000 1.671 5,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 1.671 5,6

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000 20.000 0 0,0

420501 Obnove 0 0 787 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 10.000 884 8,8
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163604 NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA 20.000 20.000 20.000 100,0

OB070-06-0124 Nakup zemljišč 20.000 20.000 20.000 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 20.000 100,0

420600 Nakup zemljišč 20.000 20.000 20.000 100,0

164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA 
CONA TE 5 TEZNO

0 0 305 ---

OB070-06-0122 Priprava zemljišč 0 0 305 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 305 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 305 ---

164501 CESTA S-J-3-SEVERNI DEL 8.264 8.264 0 0,0

OB070-16-0073 Cesta S-J-3-severni del 8.264 8.264 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 8.264 8.264 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 8.264 8.264 0 0,0

511107 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V 
UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI

30.000 30.000 0 0,0

OB070-11-0066 Urejanje vodotokov 30.000 30.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 30.000 0 0,0

511302 NOVOLETNA KRASITEV MESTA 47.000 47.000 15.716 33,4

OB070-11-0061 Novoletna krasitev 47.000 47.000 15.716 33,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 47.000 47.000 15.716 33,4

402099 Drugi splošni material in storitve 7.500 7.500 850 11,3

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.000 3.000 0 0,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki

35.000 35.000 4.228 12,1

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.500 1.500 10.637 709,2

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z 

neprem. prem.

1.043.574 1.043.574 815.790 78,2

161005 INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 69.730 69.730 64.259 92,2

OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva 69.730 69.730 64.259 92,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 69.730 69.730 64.259 92,2

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 69.730 69.730 64.259 92,2

162300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH PROSTOROV

265.600 265.600 207.263 78,0

OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
PROSTOROV

214.368 214.368 156.255 72,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 214.368 214.368 156.255 72,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 213.168 213.168 150.188 70,5

420501 Obnove 1.200 1.200 1.188 99,0

420801 Investicijski nadzor 0 0 1.098 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 3.782 ---

OB070-07-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. 
PROSTOROV

4.500 4.500 4.275 95,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.500 4.500 4.275 95,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.500 4.500 4.275 95,0

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 46.732 46.732 46.732 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 46.732 46.732 46.732 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.232 1.232 1.232 100,0

420000 Nakup poslovnih stavb 45.500 45.500 45.500 100,0
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521101 STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI 
PROSTORI

114.100 114.100 66.129 58,0

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori 114.100 114.100 66.129 58,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 114.100 114.100 66.129 58,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 114.000 114.000 65.703 57,6

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 100 100 426 426,3

550000 UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM 44.500 44.500 20.365 45,8

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM 44.500 44.500 20.365 45,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 44.500 44.500 20.365 45,8

432100 Investicijski transferi javnim skladom 44.500 44.500 20.365 45,8

552000 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
STANOVANJ

50.000 50.000 21.956 43,9

OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 50.000 50.000 21.956 43,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 50.000 50.000 21.956 43,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 12.000 12.000 50 0,4

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000 3.000 0 0,0

432100 Investicijski transferi javnim skladom 35.000 35.000 21.905 62,6

711012 POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ 
KMETIJSTVA

19.800 19.800 19.800 100,0

OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva 19.800 19.800 19.800 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 19.800 19.800 19.800 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 19.800 19.800 0 0,0

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 0 19.800 ---

721000 VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 119.844 119.844 96.595 80,6

OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja 119.844 119.844 96.595 80,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 119.844 119.844 96.595 80,6

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 119.844 119.844 96.595 80,6

742012 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA 150.000 150.000 116.741 77,8

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura 150.000 150.000 116.741 77,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 150.000 150.000 116.741 77,8

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

27.500 27.500 0 0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 122.500 122.500 116.741 95,3

742014 POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ 
PODJETNIŠTVA

40.000 40.000 38.889 97,2

OB070-16-0009 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva 40.000 40.000 38.889 97,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 38.889 97,2

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000 40.000 0 0,0

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 0 38.889 ---

911016 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
MESTNE UPRAVE

170.000 170.000 163.795 96,4

OB070-06-0137 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH 
PROSTOROV

170.000 170.000 163.795 96,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 170.000 170.000 163.795 96,4

420233 Nakup gasilske opreme 80 80 70 87,9

420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.420 4.420 0 0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 500 500 477 95,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 135.000 135.000 148.701 110,2

420801 Investicijski nadzor 0 0 244 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 25.000 25.000 14.302 57,2

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 0 0,0
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0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in 

ohranjanje narave

19.800 19.800 0 0,0

156100 NARAVA 17.000 17.000 0 0,0

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic 17.000 17.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 17.000 17.000 0 0,0

402000 Pisarniški material in storitve 17.000 17.000 0 0,0

213401 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV 2.800 2.800 0 0,0

OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev 2.800 2.800 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.800 2.800 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.800 2.800 0 0,0

0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Maribor

13.500 13.500 4.759 35,3

213400 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME 13.500 13.500 4.759 35,3

OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR 13.500 13.500 4.759 35,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 13.500 13.500 4.759 35,3

420101 Nakup avtomobilov 9.500 9.500 0 0,0

420201 Nakup pisarniške opreme 0 0 408 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.000 3.000 4.049 135,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000 1.000 120 12,0

420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 183 ---

0601 Mestna četrt Center 14.400 14.400 13.385 93,0

811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 14.400 14.400 13.385 93,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 14.400 14.400 13.385 93,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 14.400 14.400 13.385 93,0

420204 Nakup drugega pohištva 0 0 2.026 ---

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 400 400 0 0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 1.020 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.000 14.000 10.338 73,8

0602 Mestna četrt Ivan Cankar 9.000 9.000 6.126 68,1

811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 9.000 9.000 6.126 68,1

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 9.000 9.000 6.126 68,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 9.000 9.000 6.126 68,1

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 1.368 ---

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 62 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 590 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 134 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.000 9.000 3.971 44,1

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 3.000 3.000 626 20,9

811003 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 3.000 3.000 626 20,9

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 3.000 3.000 626 20,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.000 3.000 626 20,9

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 626 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000 3.000 0 0,0

0604 Mestna četrt Koroška Vrata 1.000 1.000 988 98,8

811004 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 1.000 1.000 988 98,8

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 1.000 1.000 988 98,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 988 98,8

420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.000 1.000 0 0,0
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 988 ---

0605 Mestna četrt Magdalena 9.000 9.000 5.433 60,4

811005 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 9.000 9.000 5.433 60,4

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 9.000 9.000 5.433 60,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 9.000 9.000 5.433 60,4

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 300 ---

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 435 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 2.229 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 180 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.000 9.000 2.289 25,4

0606 Mestna četrt Nova vas 1.000 1.000 3.331 333,1

811006 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 1.000 1.000 3.331 333,1

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 1.000 1.000 3.331 333,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 3.331 333,1

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 1.000 100 10,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 3.231 ---

0607 Mestna četrt Pobrežje 75.250 75.250 373 0,5

811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 75.250 75.250 373 0,5

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 75.250 75.250 373 0,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 75.250 75.250 373 0,5

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 373 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 75.250 75.250 0 0,0

0608 Mestna četrt Radvanje 700 700 314 44,9

811008 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 700 700 314 44,9

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 700 700 314 44,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 700 700 314 44,9

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 314 ---

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 400 400 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 300 300 0 0,0

0609 Mestna četrt Tabor 3.750 3.750 1.715 45,7

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 3.750 3.750 1.715 45,7

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 3.750 3.750 1.715 45,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.750 3.750 1.715 45,7

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.750 3.750 1.715 45,7

0610 Mestna četrt Tezno 27.000 27.000 318 1,2

811010 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 27.000 27.000 318 1,2

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 27.000 27.000 318 1,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 27.000 27.000 318 1,2

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000 2.000 0 0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 318 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000 15.000 0 0,0

0611 Mestna četrt Studenci 9.600 9.600 2.283 23,8

811011 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 9.600 9.600 2.283 23,8

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 9.600 9.600 2.283 23,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 9.600 9.600 2.283 23,8

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 108 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.600 9.600 2.175 22,7
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Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6

Rebalans II 2017,  

Leto: 2017

Rebalans II NRP 

2017-2020 - 

veljavni,  Leto: 

Realizacija 2017 

ZR,  Leto: 2017

%(real_2017_2017

,RII17velj_2017)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj 8.300 8.300 7.233 87,1

810802 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO IN 
ZIMSKO

500 500 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 500 500 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 500 500 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 500 500 0 0,0

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 7.800 7.800 7.233 92,7

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 7.800 7.800 7.233 92,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 7.800 7.800 7.233 92,7

420200 Nakup pisarniškega pohištva 600 600 855 142,6

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 400 400 1.141 285,3

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.437 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.800 6.800 3.799 55,9

0613 Krajevna skupnost Kamnica 50.050 50.050 9.213 18,4

810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ 0 0 268 ---

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 0 0 268 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 268 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 268 ---

810902 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 36.050 36.050 732 2,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 36.050 36.050 732 2,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 36.050 36.050 732 2,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0 0 302 ---

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 11.000 11.000 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.000 5.000 0 0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 50 50 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 430 ---

811013 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 14.000 14.000 8.213 58,7

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 14.000 14.000 8.213 58,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 14.000 14.000 8.213 58,7

420201 Nakup pisarniške opreme 500 500 0 0,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.500 1.500 0 0,0

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 0 0 1.726 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.085 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 186 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 4.118 41,2

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 1.098 54,9

0614 Krajevna skupnost Limbuš 54.550 54.550 24.624 45,1

810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 29.550 29.550 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 29.550 29.550 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 29.550 29.550 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.000 3.000 0 0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 100 100 0 0,0

420401 Novogradnje 16.450 16.450 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 0 0,0
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Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6

Rebalans II 2017,  

Leto: 2017

Rebalans II NRP 

2017-2020 - 

veljavni,  Leto: 

Realizacija 2017 

ZR,  Leto: 2017

%(real_2017_2017

,RII17velj_2017)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

811014 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 25.000 25.000 24.624 98,5

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 25.000 25.000 24.624 98,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 25.000 25.000 24.624 98,5

420202 Nakup strojne računalniške opreme 800 800 1.100 137,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.200 24.200 23.524 97,2

0615 Krajevna skupnost Pekre 2.000 2.000 1.018 50,9

811015 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 2.000 2.000 1.018 50,9

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 2.000 2.000 1.018 50,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 1.018 50,9

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 585 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 314 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 118 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 2.000 0 0,0

0616 Krajevna skupnost Razvanje 36.800 36.800 34.798 94,6

810904 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 36.800 36.800 34.798 94,6

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 36.800 36.800 34.798 94,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 36.800 36.800 34.798 94,6

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0 0 72 ---

420401 Novogradnje 36.800 36.800 34.726 94,4

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče 38.790 38.790 1.144 3,0

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 31.790 31.790 1.144 3,6

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 31.790 31.790 1.144 3,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 31.790 31.790 1.144 3,6

420299 Nakup druge opreme in napeljav 790 790 0 0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 1.144 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 0 0,0

420600 Nakup zemljišč 25.000 25.000 0 0,0

811017 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 7.000 7.000 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 7.000 7.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 7.000 7.000 0 0,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000 1.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.000 6.000 0 0,0

SKUPAJ 15.322.270 15.367.270 11.247.591 73,2
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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2017 – 
2020 ZA LETO 2017 
 
0101 MESTNI SVET 
 
215100 MESTNI SVET 
824021 FINANCIRANJE KLUBA NLG 
824025 FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI 
824032 FINANCIRANJE KLUBA NOVA LJUDSKA STRANKA 
824035 FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA 
824036 KLUB SVETNIKOV ZDRUŽENA LEVICA 
824037 FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA ANDREJA FIŠTRAVCA 
824038 FINANCIRANJE KLUBA LISTE KOLESARJEV IN PEŠCEV 
 
OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 
 
Nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, 
opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme, ter druge opreme in 
napeljav) je bil predviden zaradi lažjega in bolj učinkovitega delovanja mestnih svetnikov 
oziroma klubov svetnikov. 
 
Za nakup opreme je bilo v letu 2017 načrtovanih 12.080 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 
5.720 EUR oziroma 47,4% načrtovanih sredstev.  
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0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO 
 
103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI 
OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture 
NRP za leto 2017:  209.790 EUR 
Namen in cilj: Objekti kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavljajo 
skladno s predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o 
programu investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v tekočem letu. V letu 2017 je bilo 
načrtovanih sredstev v višini 209.790 EUR. Realizirane so bile vse načrtovane nujne obnove 
in nabave, v postopkih javnega naročanja pa so bile dosežene nižje cene ob pričakovanih, 
zato so odhodki nižji od načrtovanih. Realizacija je bila v višini 173.083 EUR oz. 82,5% 
načrtovanih sredstev.  
  
OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor 
NRP za leto 2017: 12.000 EUR 
Od prvotno načrtovanih 99.800 EUR za predvideno prvo fazo izvajanja del v Sinagogi 
(sanacija vlage) je zaradi neuspešnega kandidiranja na državnem razpisu za sofinanciranje 
obnove spomenikov kulturne dediščine ter prenosa sredstev na projekt STALAG XVIII-D 
ostalo načrtovanih 12.000 EUR za projektno dokumentacijo sanacije vlage na objektu 
Sinagoga Maribor. Strošek izdelave projekta je bil nekoliko nižji, realizacija v višini 10.492 
EUR (87,4%). 
Stanje projekta: zaključena faza pridobivanja dokumentacije.    
 
103500 INVESTICIJE V KULTURI 
OB070-16-0018 Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov – STALAG XVIII-D 
NRP za leto 2017: 300.955 EUR 
Namen in cilj: Nabava nepremičnine za prvo fazo projekta vzpostavitve Muzeja sovjetskih 
vojnih ujetnikov v nacističnem taborišču STALAG XVIII-D. Zaradi posebnih okoliščin priprave 
projekta (meddržavno dogovarjanje, možnost zapletov pri odkupu nepremičnine od lastnika) 
je na podlagi predhodnega sklepa Mestnega sveta (19. dopisna seja 20. do 22.6.2017) 
župan odločil, da se nepremičnina za potrebe projekta STALAG XVIII-D (del stavbe na parc. 
št. 157/0 k.o. 565 Melje) odkupi od zasebne pravne osebe. Zaradi navedenega so bila 
sredstva na PP 103500 Investicije v kulturi s prerazporeditvami povečana na 300.589 EUR. 
Sredstva so bila porabljena za pridobitev DIIP ter za plačilo kupnine za nepremičnino v višini 
298.210 EUR. Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je strošek ocenitve 
nepremičnine.  
Stanje projekta: projekt je v izvajanju. 
 
120205 ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE 
OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine 
NRP za leto 2017: 3.500 EUR 
Namen in cilj: V letu 2017 je bilo na projektu načrtovanih in porabljenih 3.500 EUR za nakup 
umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor iz sredstev MO Maribor, nakupe 
sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo, ki je v letu 2017 zagotovilo pretežni del sredstev. 
Umetnostna galerija Maribor je po presoji strokovne komisije z nakupom pridobila 283 novih 
vrhunskih del v svojo zbirko, v vrednosti 60.700 EUR, od tega je Mestna občina Maribor 
sofinancirala nakup umetniških del v vrednosti 3.500 EUR (avtorji: Petra Kapš, Drago Tršar, 
Matija Brumen, JAŠA, Zora Plešnar, Stojan Kerber, Nika Autor, Jasmina Cibic, Katja 
Bednarik – Sudec, Alen Ožbolt, Marko Pogačnik,…).  
Stanje projekta: Projekt je na letni ravni realiziran in je stalen. 
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120209 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA 
OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica 
NRP za leto 2017: 150.000 EUR  
Namen in cilji: Odkup knjižnega in drugega gradiva morajo občine financirati skladno z 
zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva.  
Realizacija:: V letu 2017 je bilo temu projektu namenjenih 150.000 EUR, sredstva so bila v 
celoti realizirana, nabavljeno je bilo 27.532 enot knjižničnega gradiva.  
Stanje projekta: Projekt je na letni ravni realiziran in je stalen. 
 
221213 EVROPA ZA DRŽAVLJANE-NOVE IDEJE ZA STARE ZGRADBE 
OB070-16-0016 Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe 
NRP za leto 2017: 10.298 EUR  
Namen in cilji: MOM je v letu 2017 v okviru evropskega projekta Evropa za državljane – 
Nove ideje za stare zgradbe izvedla mednarodno konferenco z udeleženci iz vseh mest 
projektnih partnerjev. Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena, odhodki MO Maribor v 
letu 2017 so bili v višini 93% refundirani iz EU sredstev za projekt. V letu 2017 se je projekt 
zaključil. 
Stanje projekta: projekt je zaključen. 
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0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO 
VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST  
 
120605 MOBILNOST OSEBJA V ŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 
OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem prostoru 
 

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) 
prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska 
sredstva.  
 
S projektom bo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenih iz štirih mariborskih vrtcev omogočeno 
praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki: 
 

 asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in  
 spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini. 

 
Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se 
proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno 
zagotavljati dodatnih virov. Celoten projekt se bo izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018. 
 
Sredstva na projektu so bila realizirana 82,2% glede na veljavni rebalans za leto 2017. V 
skladu z načrtovanimi aktivnostmi bodo sredstva v celoti realizirana v letu 2018. 
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0408 URAD ZA ŠPORT 
 
105010 IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN 
OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine 
 
Sredstva so bila porabljena za postavitev in ureditev območja zunanjega fitnesa v 
Magdalenskem parku. 
 
105200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME 
OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov  
 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,  
športnih objektih last Mestne občine Maribor.  
 
Sredstva so bila namenjena za izvedbo delne hidroizolacijo stavbe v Radvanju (uporabnik 
NK Maribor), izvedbo kanalizacije in sanacije stavbe v športnem parku Malečnik, zamenjane 
so bile prižemke sedežnice Radvanje in urejen smučarski poligon za tekmovalce na Pohorju 
ob vlečnici Bolfenk. 
 
Za tekmovalni poligon so bila pridobljena sredstva Fundacije za šport. 
 
Sanirali so se napenjalni prameni in razporni nosilci strehe stare tribune osrednjega stadiona 
Ljudski vrt, izvedla se je sanacija hidroizolacije objekta TK Branik, uredilo se je igrišče za 
rugby in ameriški nogomet na območju bivšega kopališča TAM, izvedena so bila 
demontažna dela v strojem delu kopališča Pristan. 
 
Nabavljena je bila fitnes oprema za dvorano Tabor in montirana grelna telesa v teniški 
dvorani Branik. 
 
 

 
 
 
 

655



0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 
810318 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN 
MČ 
OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 
Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in 
upravljanje z prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in 
nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. 
Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje 
KS in MČ. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta:  
Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ je  bilo v letu 2017 
predvidenih 20.000 EUR, predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih. Predvidena je 
bila obnova kletnega prostora v KS Limbuš, kar je bilo izvedeno.  
Realizacija je bila 63,2% (12.642 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom 
(20.000 EUR).  
 
810322 MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ 
OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 
Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in 
upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih 
lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto 
posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
K postopku javnega naročila delna zamenjava oken v prvem nadstropju Medgeneracijskega 
doma Limbuš se je pristopilo konec leta 2016, dela so bila zaključen v mesecu januarju 
2017, zato je bilo tudi plačilo izvedeno v letu 2017, v vrednosti 9.791 EUR. Realizacija je 
bila 100%. 
 
810323 OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE 
OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 
Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in 
upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih 
lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto 
posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta:  
Za obnovo Kulturnega doma Pekre so bila načrtovana sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževalna dela v višini 66.000 EUR, realizacija je bila v višini 48.561 EUR oz. 73,6%. 
Sredstva so bila porabljena za delno izvedbo hidroizolacije, priklop na kanalizacijo ter 
odvodnjavanje meteornih vod ob objektu, v linijah, ki mejijo na vrtec. Nižja realizacija je bila 
zaradi prekinitve postopka izbire izvajalca za obnovo, ter ponovni postopek. Projekt se bo 
nadaljeval v prihodnjem letu. 
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910007 INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER 
TELEKOMUNIKACIJE 
OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo 
 
Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od načrtovanih 210.126 
EUR, porabljeni v višini 115.358 EUR, 54,9% realizacija. 
 
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in 
komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, 
prenosniki), nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne 
programske opreme (oprema Manto, EPP, Simtro, e-razpisi), plačilu licenc, največ za 
Microsoftovih programsko opremo (Windows, Office, CAL), nabavi CAD in prostorske 
programske opreme za geoinformacijski sistem, nabavi programske opreme za vodenje 
finančno računovodskega poslovanja ter planiranje in izvrševanje proračuna, in manjšim 
investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezano z informacijskimi tehnologijami. Zaradi 
zadržanja ni realiziran del zamenjave uradne spletne strani Mestne občine Maribor. 
 
911019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV 
OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 
Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in 
upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih 
lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto 
posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta:  
V finančnem načrtu je bilo predvidenih 78.000 EUR, predvsem za pokrivanje stroškov za 
investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup 
pisarniškega in drugega pohištva. V sklopu tega projekta so se opravila naslednja dela: 
delna ureditev elektroinštalacij in varnostne razsvetljave na objektu Heroja Staneta 1; delna 
ureditev strelovodne instalacije na objektu Heroja Tomšiča 2, odstranitev dveh cistern za 
kurilno olje iz kleti Heroja Tomšiča 2, nakup traktorja s snežno frezo ter druga nujna manjša 
intervencijska dela na objektih in opremi.  
Realizacija je bila 86,9% (67.741 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (78.000 EUR). 
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0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE 
 
164002 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ 
OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč 
 
Namen in cilj  
Na tem projektu so bila sredstva načrtovana za investicijsko vzdrževanje v vseh javnih 
zakloniščih, ki so v zemljiško knjižni lasti MOM, v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Sredstva se porabijo za investicijsko vzdrževanje zaklonišča, katerih 
namen je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija. 
Pridobljen certifikat ima veljavnost 10 let. V letu 2017 ni bilo odhodkov.  
 
Stanje projekta  
Projekt se nadaljuje. 
 
164003 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME POKLICNE JAVNE 
GASILSKE SLUŽBE 
OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto 
 
Namen in cilj 
Sredstva se zagotavljajo za razvoj javne poklicne gasilske službe po programu, 
katerega določi poveljstvo JZ GB Maribor. Gre za programske vsebine, ki jih določi 
vodstvo javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in so sestavni del finančnega 
načrta, ki ga potrdi svet zavoda. Namenjena so izključno za obnovo reševalne 
opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah, vajah ter drugih operativnih 
nalogah Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo 
dotrajane opreme. Na proračunski postavki PP 164003 je bilo načrtovanih 65.000 
EUR. Na postavki je bila skupna realizacija v višini 63.237 EUR oziroma 97%. Od 
tega je za investicije bilo namenjenih 27.112 EUR, kar predstavlja realizacijo tega 
projekta.  
 
Stanje projekta 
Projekt se nadaljuje. 
 
534000 PROGRAM POŽARNEGA SKLADA 
OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto 
 
Namen in cilj 
Za zagotavljanje razvoja javne poklicne gasilske službe po programu, ki ga določa glede na 
ocenjene prilive odstopljenih sredstev požarnega sklada, občinski odbor za razpolaganje z 
odstopljenimi sredstvi požarnega sklada. V letu 2017 poklicna enota (GB Maribor) ni imela 
realiziranih odhodkov iz naslova požarnega sklada. Gasilska brigada namensko zadržuje 
sredstva za nakup večjega Gasilskega vozila za reševanje iz višin (ALK), katerega bo 
potrebno s sedanjim nadomestiti predvidoma v letu 2019. Postopki za razpis so se že pričeli. 
Tako se odstopljena sredstva razdeljena po ključu (60/40) namenjena poklicnim gasilskim 
enotam prenesejo v leto 2018 v višini 663.395,40 EUR.   
 
Stanje projekta 
Projekt nabave vozila in nakup reševalne opreme po sklepu odbora za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada ni realiziran in se nadaljuje. 
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OB070-06-0038 - Nakup GVC za PGD in nakup opreme 
 
Namen in cilj 
Sredstva se namenijo za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi 
gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. 
Vir financiranja so prav tako odstopljena sredstva požarnega sklada, s katerimi razpolaga 
odbor za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi. V letu 2017 se je realiziralo sofinanciranje 
nakupa pet gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM) ter sofinanciranje nakupa rabljene 
Gasilske avto lestve za PGD Maribor-mesto, kar je skladno s sklepom Odbora požarnega 
sklada MO Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse. Tako so se odstopljena 
sredstva razdeljena po ključu (60/40) namenjena prostovoljnim gasilskim enotam realizirala v 
višini 228.950,00 EUR. Neporabljena sredstva v višini 22.611,60 EUR se prenesejo v leto 
2018.  
 
Stanje projekta 
Projekt se nadaljuje.  
 

837002 PROGRAMI ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL 
OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ 
 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena nakupu opreme za potrebe intervencij reševalnih sil CZ. Oprema se 
kupuje na osnovi letnega plana nabav opreme, ki ga potrdi župan. V letu 2017 je bilo s 
sredstvi na PP 837002, NRP OB070-06-0041, realiziranih 12.265 EUR za nakup opreme 
struktur CZ MOM. Realizacija je znašala 58%. 
 
Stanje projekta 
Projekt se nadaljuje. 
 

659



0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 
 
101000 INVESTICIJE – VRTCI 
OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre 
 
Namen in cilji 
Zaradi neustreznih prostorov in zastarelosti tehnološke opreme star objekt ne zadostuje več 
vsem sanitarno-higienskim pogojem, kar je evidentno tudi iz odločb sanitarnega inšpektorata, 
ki že več let izdaja pogojne sanitarne odločbe za delovanje enote vrtca. Nadalje je lastništvo 
stavbe, v kateri je organiziran vrtec, deljeno in stavba v celoti ni v lastništvu MOM, pri tem pa 
zunanje igrišče vrtca sploh ni v lastništvu MOM. Stavba nima urejenih parkirnih prostorov, s 
čemer je zmanjšana varnost dostopa do vrtca. Zaradi vsega navedenega eventuelna izvedba 
rekonstrukcije in sanacije stavbe ni smiselna. Zato se je kot smotrna odločitev izkazala 
gradnja nove stavbe enote vrtca, ki je predvidena na novi lokaciji.  
Predlagana investicija vključuje izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Pekrah in ureditev 
vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov objekt z vsemi potrebnimi in 
ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za 
en oddelek prvega starostnega obdobja (za do 14 otrok v starosti od enega do treh let) in 
dva oddelka drugega starostnega obdobja (za do 48 otrok v starosti od treh do šestih let 
starosti). Po potrebi pa se lahko oblikuje še en (četrti) oddelek v skupnem prostoru za 
dodatne dejavnosti. 
 
Stanje projekta:  
V letu 2013 je bilo na podlagi izdelane investicijske in projektne dokumentacije pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Mestna občina Maribor je v letu 2014 načrtovala 
izgradnjo na podlagi sofinanciranja iz evropskih sredstev, vendar kljub popolni vlogi ni uspela 
pridobiti sofinanciranja. Zaradi omejenih virov financiranja je Mestna občina Maribor v letu 
2015 pristopila k iskanju možnosti izvedbe projekta po modelu JZP, vendar na podlagi 
izdelanega dokument identifikacije investicijskega projekta in preveritve upravičenosti 
izvedbe projekta po modelu JZP je bilo ugotovljeno, da je za Mestno občino Maribor 
ustreznejša izvedba na investicije na podlagi zadolževanja. V letu 2016 so se najprej začela 
dela za prestavitev kablovoda, ki so bila konec leta tudi zaključena. Konec leta je bila na 
podlagi izvedenega javnega razpisa podpisana pogodba z izvajalcem GOI del, ki je v letu 
2016 pričel z izvedbo del. V drugi polovici leta 2017 je bil objekta predan v uporabo.   
 
101200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov-vrtci 
 
Namen in cilj 
Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in 
opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so 
osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto 
let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in 
preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in 
trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu 
so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom 
sprejme Mestni svet.  
 
Stanje projekta 
Sredstva v višini 300.336 EUR se nanašajo na prenos sprejetih obveznosti iz leta 2016 za 
dokončanje obnove sanitarij v Vrtcu Jadvige Golež Maribor, zamenjavo kuhinjskega dvigala 
v Vrtcu Jožice Flander Maribor, dokončanje energetske obnove Vrtca Tezno Maribor, enota 
Mišmaš ter za izdelavo investicijske dokumentacije za energetsko obnovo 9-ih objektov. 
Preostala sredstva pa so bila namenjena predvsem za izvedbo novega priključka na 
toplovodno omrežje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor, obnovo sanitarij v Vrtcu Pobrežje 
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enota Ob gozdu in druge nujne interventne sanacije. Skupna realizacija na projektu je 
znašala 446.640 EUR in je v skladu z načrtovano.  
 
101300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA 
VARSTVA 
OB070-07-0005 - Investicijsko vzdrževanje na področju sociale 
 
Namen in cilj 
Denarna sredstva so bila namenjena najnujnejšim potrebam v primeru okvar in 
investicijskega vzdrževanja v tekočem letu v objektih socialnega varstva.  
 
Stanje projekta 
V okviru načrtovanih sredstev v skupni višini 218.298 EUR je bilo realiziranih 218.291 EUR 
sredstev, od tega 148.101 EUR za nakup stavbe za reševanje problematike Zavetišča za 
brezdomce in 53.300 EUR za obnovo stavbe na Trubarjevi ulici za potrebe Centra za pomoč 
na domu. Ostala sredstva so bila namenjena za gradnjo zimskega vrta ob stavbi Varne hiše 
Maribor, interventno montažo stene z vrati ter ureditev prezračevanja arhivskega prostora v 
stavbi na Trubarjevi ulici za potrebe Centra za pomoč na domu. 
 
102000 INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE 
OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor 
 
Namen in cilj 
OŠ Janka Padežnika tvorijo trije šolski trakti: starejša šolska zgradba Ob Iztokovi ulici je 
namenjena za učence nižje stopnje, starejša šolska zgradba Ob Obrežni ulici je namenjena 
za učence višje stopnje, tretji trakt je telovadnica s sanitarijami, garderobami in umivalnicami.  
Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori ne ustreza več sanitarnim in prostorskim 
normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev 
obstoječe površine za šport po velikosti in opremi, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne 
ustrezajo zahtevanim normativom. Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale 
površine na funkcionalnem šolskem zemljišču. 
Upoštevajoč dotrajanost obstoječega veznega hodnika z otesnjenimi garderobami, dotrajanih 
prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, 
računalniško učilnico, s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je 
predlagana investicija potrebna in upravičena.  
 
Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Janka Padežnika Maribor so glavni cilji 
investicije naslednji: 
 

 izgradnja novega veznega trakta s šolsko avlo, garderobami, novim glavnim vhodom, 
povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v 
nadstropju ureditev knjižnice s čitalnico, računalniške učilnice z mediateko, ženskih in 
moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama, 

 obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori garderobami, 
sanitarijami in umivalnicami ter kabinetom in WC-jem športnega pedagoga, 

 zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega 
pouka, 

 ureditev ostalih zunanjih šolskih površin, 
 prispevek k učinkoviti rabi energije, 
 pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za 

otroke in mladino iz šole in okolice, 
 prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju. 
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Stanje projekta 
V letu 2016 je bila sklenjena pogodba za pripravo novelacije investicijske in projektne 
dokumentacije, ki bo zaključena v letu 2017. Sredstva v višini 4.748 EUR predstavljajo 
prevzete obveznosti iz leta 2016 za dokončanje investicijske dokumentacije. 
 
102200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 
OB070-07-0024 - Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo 
 
Namen in cilj 
Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno 
izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega 
ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in 
hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na 
področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med 
njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter 
zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev 
mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v rebalansu proračunu za leto 2017 smo delno 
pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju, za katere so izdane odločbe oz. so 
potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih. 
 
Stanje projekta 
Odhodki v višini 333.153 EUR so bili namenjeni za plačilo prenosa obveznosti iz leta 2016, 
od tega 38.312 EUR za dokončanje ureditve mansardnih učilnic in izboljšanje ukrepov 
požarnega varstva na OŠ Kamnica, 6.149 EUR za dokončanje projektne dokumentacije za 
energetsko obnovo zunanjega ovoja OŠ Martina Konšaka, 10.463 EUR za dokončanje 
obnove sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ Franceta Prešerna, 12.192 EUR za 
obnovo instalacij v toplotni podpostaji na OŠ Tabor I, 7.884 EUR za popravilo vodovodnih 
instalacij na OŠ Ludvika Pliberška ter 5.260 EUR za dokončanje izvajanja storitev 
strokovnega nadzora pri izvedbi programa. Preostala sredstva pa so bila namenjena za 
najnujnejše sanacije objektov šol v skladu s sprejetim letnim planom obnov objektov v letu 
2017 in za obnovo fasad, in sicer je bila obnovljena kanalizacija v OŠ Martina Konšaka, 
dokončana fasada na OŠ Bojana Ilicha, obnovljena tla v telovadnici OŠ Gustafa Šiliha, 
zamenjana okna v treh učilnicah OŠ Franceta Prešerna. Konec leta 2017 se je začela tudi 
energetska obnova ravne strehe v OŠ borcev za severno mejo, katere realizacija se je zaradi 
težav pri izvedbi javnega naročila zamaknila v leto 2018. Slednje je tudi razlog za nižjo 
porabo od načrtovane. Skupna realizirani odhodki na projektu so znašali 333.153 EUR.  
 
OB070-16-0075 OŠ Bojana Ilicha – obnova fasadnega ovoja in ograje 
 
Namen in cilj 
Projekt predvideva investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi spomeniško varovane fasade in 
zunanje ograje OŠ Bojana Ilicha Maribor. 
Ugotovljeno je, da zaradi dotrajanosti fasade le ta pospešeno propada in ogroža varnost 
uporabnikov objekta in nevarnost za mimoidoče. Prav tako je ugotovljeno, da obstoječa 
zunanja ograja ob severni fasadi zaradi rušitve njenega podstavka lahko predstavlja 
nevarnost za mimoidoče. Glede na to, da fasada in zunanja ograja niso bili obnovljeni v vsej 
življenjski dobi stavbe vse od leta njene izgradnje 1907, je investicija nujna iz vidika ohranitve 
bistvenih značilnosti stavbe. 
Glede na opredeljeno problematiko OŠ Bojana Ilicha Maribor so cilji investicije naslednji:  
 

 obnoviti dotrajano spomeniško zaščiteno fasado na OŠ Bojana Ilicha in sanirati vlago 
v kletnih zidovih, 

 obnoviti dotrajano zunanjo kovinsko ograjo s podstavkom, locirano ob severni fasadi 
šolske stavbe, 
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 poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje 
vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Bojana Ilicha 
Maribor in pri tem upoštevati načela racionalnosti. 
 

Stanje projekta 
V letu 2016 je bil na podlagi potrjene investicijske dokumentacije na mestnem svetu izveden 
javni razpis in podpisana pogodba z izvajalcem del. Dela so se zaradi poznega zaključka 
javnega naročila pričela konec leta in se zaključila v letu 2017. 
 
103402 MARIBORSKI GRAD – OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ 
OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej 
 
Namen in cilj 
Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja 
Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in 
drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in 
kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji.  
 
Stanje projekta 
Na projektu so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 5.489 EUR za izvedbo 
najnujnejših del v okviru izdanega gradbenega dovoljenja.   
 
103425 ŠPORTNI OBJEKTI  
OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče 
 
Namen in cilj 
Trenutno stanje v kakršnem se nahajata tako Mariborski otok kot kopališče je nujno potrebno 
ureditve in prenove, saj so bazeni, spremljajoči objekti, instalacije in urejenost okolja močno 
zanemarjeni in dotrajani. Območje Mariborskega otoka je potrebno celovito urediti in opremiti 
kot mestne zelene površine, ki so del »Zelenega obroča mesta«.  
 
Trenutni upravljavec kompleksa so Športni objekti Maribor, ki pa z velikimi težavami 
zagotavljajo pogoje za vsakoletno odprtje in funkcioniranje kopališča v času kopalne sezone. 
Ob tem mora Mestna občina Maribor skozi financiranje programa športa zagotavljati nujno 
potrebna sredstva za upravljanje kompleksa.  
Na Mestno občino Maribor je prispela pobuda oziroma Vloga o zainteresiranosti za celovito 
prenovo in upravljanje kopališča Mariborski otok s pripadajočimi objekti. Iz tega razloga bo 
Mestna občina Maribor pristopila k preveritvi smotrnosti izvedbe obnove kopališča po modelu 
javno zasebnega partnerstva. 
 
Stanje projekta: 
Mestna občina Maribor bo v skladu z zakonodajo preverila smotrnost oziroma izvedla 
predhodni postopek za izvedbo javno – zasebnega partnerstva. V letu 2017 so bile 
pripravljene podlage za pričetek postopka, vendar zaradi dodatnih zahtev pri izvedbi projekta 
še ni prišlo do realizacije razpisa in posledično do porabe sredstev. 
 
103429 URBACT III – 2C 
OB070-16-0013 URBACT III – 2C 
 
Namen in cilj 
Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – 
»2C-(2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«), kjer je poudarek na iskanju 
inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih 
območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je 
potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. 
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Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z 
namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije 
opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest. Vodilni partner 
je mesto Neapelj Italija. 
 
Stanje projekta 
Prva faza se je pričela izvajati že septembra 2015, druga faza pa se bo pričela izvajati maja 
2016 in bo trajala 2 leti in pol. V letu 2017 so bila sredstva porabljena v višini 18.257 EUR, 
predvsem za izvedbo aktivnosti na projektu (študijske delavnice, priprava podlag za akcijski 
načrt ipd.), za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji 
in izdelavo lokalnega akcijskega načrta za izbrano tematsko področje. Sredstva so bila 
nekoliko nižja od načrtovanih, zaradi zamika nekaterih aktivnosti v leto 2018.  
 
103430 FOCUS IN CD 
OB070-16-0067 FOCUS IN CD 
 
Namen in cilji  
Mestna občina Maribor je v letu 2016 kot vodilni partner pridobila sofinanciranje iz programa 
Interreg Central Europe za izvajanje projekta Focus in CD. Projekt je bil prijavljen na 
prioriteto, s katero želi EU vplivati na povečanje konkurenčnosti, s sodelovanjem spodbuditi 
inovativnost, z izboljšanjem znanja in kompetenc pa vplivati na razvoj socialnih inovacij. 
Okvirna vrednost projekta za Mestno občino Maribor znaša 153.000 EUR, od tega je 85% 
upravičenih stroškov sofinanciranih iz EU. Projekt se bo zaključil v juniju 2019.  
Pri zagotavljanju pogojev igra pomembno vlogo sistem javnega zdravstva, ki je inovacijsko 
podhranjen. S pomočjo učinkovite preventive in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni, se 
lahko izognemo kasnejšim komplikacijam in prispevamo k izboljšanju splošnega zdravja 
populacije. V projektu bomo skupaj z 11 partnerji razvili, implementirali in testirali inovativni 
model celostne obravnave pacienta s celiakijo. Vanj bomo vključili tudi s pilotnimi aktivnostmi 
razvite nove storitve. V projektu bo celiakija služila kot testni model, prenosljiv na druge 
bolezni in v druge regije. 
Prvi delovni paket projekta bo pripravil pet analiz stanja na področju managementa celiakije, 
v drugem paketu bomo pripravili izobraževalna e-orodja za zdravstveno osebje in bolnike, v 
tretjem vsebinskem delovnem paketu bomo razvijali in testirali pilotne storitve, četrti delovni 
paket bo namenjen pripravi modela celostne obravnave bolnika s celiakijo. Mestna občina bo 
zadolžena za vodenje projekta, hkrati pa bo prevzela še vlogo vodenja komunikacije in 
diseminacije.   
 
Stanje 
V letu 2017 smo v okviru projekta financirali stroške delovne sile, pripravili smo dve projektni 
publikaciji, začeli s financiranjem sodelovalnih pilotnih aktivnosti (s Slovenskim društvom za 
celiakijo) – razvoja mentorskega modela namenjenega novo odkritim bolnikom, organizirali 
razne dogodke, se predstavili na tematskih konferencah, na katerih smo predstavili projekt in 
njegove dosežke ter izvajali komunikacijske aktivnosti. Izvedli smo predvidena srečanja 
projektnih partnerjev in druge manjše partnerske sestanke. 
 
103431 URBACT III – CREATIVE SPIRITS 
OB070-16-0074 URBACT – Creative Spirits 
 
Namen in cilj 
Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – 
CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na 
kreativne in kulturne industrije v širšem mestnem jedru.  
Projekt URBACT III – CREATIVE SPIRITS omogoča tematsko povezovanje različnih 
partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih 
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zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta. Vodilni partner projekta je 
Mestna občina Budimpešta – UJBUDA.  
Vsako od partnerskih mest bo ustanovilo tudi Urbact UGL lokalno  podporno skupino 
strokovnjakov (iz lokalne administracije, univerz, zainteresiranih nevladnih organizacij, ipd., ki 
delujejo na tem tematskem področju). Skupina bo do konca projekta pripravila lokalni akcijski 
načrt (LAN) za izbrano tematsko področje.  
 
Stanje projekta 
Prva faza se je pričela izvajati že oktobra 2016, druga faza se bo pričela izvajati maja 2017 in 
bo trajala 2 leti in pol. V letu 2017 se je pričela izvajati druga faza projekta. Sredstva v višini 
12.828 EUR so bila porabljena za povračilo stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi 
izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta na 
področju kulturnih in kreativnih industrij. 
 
103514 STREETLIGHT-EPC 
OB070-13-0150 Streetlight-EPC 
 
Namen in cilj 
Projekt Streetlight-EPC je sofinanciran s strani programa Inteligent Energy Europe. Mestna 
občina Maribor sodeluje v projektu s partnerji iz 10 držav članic EU z namenom spodbujanja 
uporabe energetskega pogodbeništva pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja 
prihrankov energije. Projekt se je začel izvajati v letu 2014 in traja tri leta.  
Namen projekta je energetska sanacija javne razsvetljave in vzpostavitev modela 
financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov. Cilj projekta je zagotoviti večjo 
sprejemljivost trga za ponudbo energetskih storitev, predvsem z vidika preglednosti in 
zaupanja v izvedbo sanacijskih projektov energetskega pogodbeništva. 
 
Stanje projekta 
Mestna občina Maribor je v letu 2017 končala izvajanje projekta Streetlight – EPC za 
vzpostavljanje energetskega pogodbeništva po načelu zagotavljanja prihrankov energije. 
Sredstva v višini 4.728 EUR so v letu 2017 bila porabljena za plače zaposlenih na projektu, 
za pripravo končnega poročila, izvedbo zaključnih aktivnosti in udeležbo na delavnici 
partnerjev programa. 
 
103518 PROJEKTI TUS 
OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave 
 
Namen in cilj 
Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor 
nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in taborsko 
nabrežje pa kot območja kompleksne prenove in sanacije. Cilj investicije v ureditev nabrežij 
reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti 
mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja. Z ureditvijo nabrežja 
Drave se doseže dvig urbanih kakovosti Maribora, pri tem se uredi privlačen prostor vzdolž 
reke Drave, oživi se razvoj urbanih površin ob reki, s skladnejšo rabo vodnega – obvodnega 
prostora.  
 
Cilji projekta:  

 oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora, 
 ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave, 
 skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja, 
 vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in 

regije ipd. 
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Stanje projekta: 
Zaključena je izdelava idejnega projekta, izdelana je bila PGD in PZI projektna 
dokumentacija. V letu 2012 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in stavbna 
pravica za gradnjo. V letu 2017 je bila novelirana investicijska dokumentacija, opravljen 
postopek predhodne presoje vplivov na okolje in izvedena uspešna prijava projekta na 1. 
poziv ZMOS za sofinanciranje projektov iz naslova mehanizma CTN.  
 
OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru 
 
Namen in cilj 
Osnovni namen predmetne investicije je z revitalizacijo obstoječega Vojašniškega trga v 
skupni velikosti cca 3.697 m2 in obnovo objekta »pri treh babah« ter v tem mestnem predelu 
izluščiti njegove bistvene zgodovinske značilnosti in ga z novimi elementi usposobiti za nove 
programe oz. aktivnosti (kulturno-umetniške, turistično-zgodovinske, izobraževalne,). 
 
1. ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora,  
2. ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično 
pomembnost,  
3. povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del 
starega mestnega jedra,  
4. vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter 
regije, s tem pa posledično. 
 
Stanje projekta: 
V letu 2017 je bila na projektu pripravljena investicijska dokumentacija in začela so se izvajati 
arheološka dela na območju trga. V letu 2018 bo na podlagi izsledkov arheoloških raziskav 
izdelana projektna dokumentacija in začetek del. Konec leta 2017 je bil projekt tudi uspešno 
potrjen na 1. Pozivu ZMOS za sofinanciranje operacij iz naslova mehanizma CTN.  
 
OB070-15-0005 Obnova obstoječega Skate parka v Mariboru 
 
Namen in cilj 
Investicija v revitalizacijo in obnovo obstoječega Skate parka v Mariboru se nahaja na lokaciji 
Spodnjega Radvanja. Trenutna podoba mariborskega Skate parka je precej klavrna. Objekti 
so stari in nevarni, asfaltna podloga je z leti postala groba in predstavlja nevarnost za 
poškodbe, celoten videz pa daje podobo zanemarjenosti športnega objekta. Že v prvotni 
izgradnji in postavitvi je bil Skate park postavljen improvizirano in udarniško, v skladu s 
takratnimi možnostmi. Novi Skate park bi se od starega razlikoval po obsegu površin in 
podrobnem oblikovanju poligona v sklenjeno celoto vrhunskega in sodobnega športnega 
objekta, primernega za organiziranje večjih tudi mednarodnih tekmovanj. 
Investicija je smiselna z vidika organizacije mladinskih centrov in oblikovanja površin za 
aktivnosti mladih. Mestna občina Maribor z investicijo ponuja organizacijam in društvom 
mladih dejavno sodelovanje v športu v zdravem in varnem okolju, hkrati pa tudi možnost, da 
s športom vpliva na družbeno koristne vrednote in na razvoj humane, srečne, telesno in 
duševno oblikovane osebnosti. 
Cilj je, da šport postane vsakdanji spremljevalec prebivalcev Maribora pri izrabi prostega 
časa ali pri uresničevanju želja po doseganju rezultatov, kar bo možno doseči z zadostnimi 
finančnimi sredstvi, primernimi športnimi objekti in s strokovnimi kadri, kakor tudi s 
prizadevnimi športnimi delavci. 
 
Stanje projekta: 
V letu 2017 je bil projekt odobren na 1. pozivu ZMOS. Konec leta je bila podpisana pogodba 
za izdelavo projektne dokumentacije v višini 22.716,40 EUR, ki bo imela finančne posledice v 
letu 2018, zaradi tega, sredstva v letu 2017 niso bila porabljena.  
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OB070-16-0012 PROJEKTI TUS 
 
Namen in cilj 
Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) 
temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-
2020. Na osnovi TUS, bodo v letu 2016 potekale priprave projektov in programov za razvoj 
urbanega dela mesta. 
 
Stanje projekta: 

Na osnovi potrjene TUS, je bila na mestnem svetu potrjena investicijska 
dokumentacija in aktivirani projekti, ki smo jih uspešno prijavili na poziv ZMOS za 
sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN. To so projekti Nabrežje reke Drave, 
Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti, Obnova Skate parka in Obnova 
promenade v mestnem parku. Za vsak projekt je bil odprt ločen projekt v NRP. 
Sredstva v višini 73.838 EUR so bila namenjena za pripravo projektnih predlogov, 
investicijske dokumentacije in predhodnih študij.  
 
OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta 
 
Namen in cilj 
Osnovni namen investicije je obnova in funkcionalna usposobitev zgodovinsko-kulturnega 
spomenika Sodni stolp v Mariboru v sklopu obnove JZ dela starega mestnega jedra Maribor, 
ki bi predstavljala povezovalni center kulturnih in kreativnih industrij. 
 
Temeljni cilj projekta je vzpostavitev skupnega, internacionalnega centra za kulturne in 
kreativne industrije ter temelji na dveh stebrih: 
 

 Razvoju inovativnih in kreativnih rešitev za valorizacijo in ohranjanje kulturne 
dediščine na osnovi srednjeveških dogodkov in zgodb, legend,… 

 Sodelovanju javnih in zasebnih deležnikov s ciljem razvoja turistične destinacije in 
produktov ter na tej osnovi ustvarjanje novih delovnih mest in priložnosti. 

 
Cilji predmetne investicije so: 
 

 prenova obstoječega objekta – Sodnega stolpa na Lentu v Mariboru, 
 preprečiti nadaljnje propadanje objekta, 
 vzpostaviti skupni, internacionalni center za kulturne in kreativne 

industrije, 
 ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora, 
 ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti 

njihovo historično pomembnost, 
 povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko 

obogatiti zahodni del starega mestnega jedra, 
 vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno 

ponudbo mesta in regije, s tem pa posledično: 
o povečati gostinski promet in število nočitev, 
o povečati obisk ostalih kulturnih programov, 
o razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter 

posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma; 
 zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v 

kontekstu obnove starih mestnih jeder, 
 najti najustreznejšo rešitev tako s finančnega kot ekonomskega vidika.  
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Stanje projekta: 
V letu 2016 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. V letu 2017 je bila 
izdelana dopolnjena investicijska dokumentacija, ki je bila podlaga za uspešno prijavo na 1. 
poziv ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Drugih aktivnosti ni bilo realiziranih, zato 
sredstva niso bila porabljena.  
 
OB070-16-0079 Vinogradniški muzej 
 
Namen in cilj 
Osnovni namen investicije je revitalizacija obstoječega objekta na Vojašniški 14 v Mariboru 
za potrebe Vinogradniškega muzeja, ki bi se programsko navezoval na okoliške objekte oz. 
vsebine. S tem bi bile vzpostavljene nove vsebine kulturnega in turističnega značaja v 
povezovanju naravnih, zgodovinskih in kulturno-turističnih dejavnosti s hkratnim ohranjanjem 
in obnovo kulturno-zgodovinskih objektov v mestu Maribor. 
 
Cilji predmetne investicije so: 

 prenova obstoječega propadajočega objekta na Vojašniški 14 v Mariboru, 
 preprečiti nadaljnje propadanje objekta, 
 zagotovitev ustreznih prostorov za možnost vzpostavitve mestne muzejske 

zbirke vinarstva in vinogradništva ter s tem dopolniti program okoliških 
objektov,  

 ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora, 
 ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo 

historično pomembnost, 
 povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti 

zahodni del starega mestnega jedra, 
 vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno 

ponudbo mesta in regije, s tem pa posledično: 
o povečati gostinski promet in število nočitev, 
o povečati obisk ostalih kulturnih programov, 
o razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter 

posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma; 
 zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu 

obnove starih mestnih jeder, 
 javnosti prikazati bogato tradicijo vinogradništva in vinarstva v Mariboru, 
 najti najustreznejšo rešitev tako s finančnega kot ekonomskega vidika.  

 
Stanje projekta: 
V letu 2016 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. V letu 2017 je bila 
izdelana dopolnjena investicijska dokumentacija, ki je bila podlaga za uspešno prijavo na 1. 
poziv ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Drugih aktivnosti ni bilo realiziranih, zato 
sredstva niso bila porabljena.  

 
OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku 
 
Namen in cilj 
Namen investicijskega projekta je izpeljati investicijo v ureditev parka ob Pekrskem potoku v 
dolžini 2,3 km, ker je bil idejno koncipiran že daljnega leta 1990, vendar do sedaj 
nerealiziran. Prostor ob Pekrskem potoku je v prostorskem načrtu opredeljen kot površine za 
šport in rekreacijo. V okviru projekta Maribor jug ja bil park načrtovan kot centralni športno-
rekreacijski park. Ureditev prostora zahteva tudi dejstvo, da je območje že poseljeno in nujno 
potrebuje javne zelene površine (standard!).  
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Prostor je izrazito vzdolžne oblike z reguliranim potokom, z delno omejenim prostorom-
pozidavo (Bloki, Hiše, Šole), ki bo prvenstveno namenjen sprehodom tamkajšnjih 
stanovalcev, športno-rekreacijskim uporabnikom (skaterji, tekači, kolesarji,…) in otroškim, 
šolskim obiskovalcem. V območje parka bodo vključeni tudi tako imenovane »športne 
točke«, kot so skate park, trim steza, fitnes na prostem, mini golf, kolesarska steza,… V 
območju je posebej poudarjena razmestitev in zasaditev drevesnih vrst, grmovnic in mikro-
urbane opreme (tlaki, klopi, koši, igrala, ograje, ovire pri prečkanju cestišč in mostovi,…).  
Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo 
aktivnosti na desnem bregu Maribora in pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev 
Maribora pri izpolnjevanju prostočasnih programov le te.   
 
Cilji : 
 

 Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu 
 Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa dokaj gosto 

naseljenega urbanega območja. 
 
Stanje projekta 
V letu 2017 je bila izdelana osnovna investicijska dokumentacija in aktivnosti za pripravo 
osnovnih podlag za izvedbo ureditve tega območja. Aktivnosti za prijavo projekta za 
sofinanciranje se bodo pričele izvajati v letu 2018.   
 
103519 RESOLVE 
OB070-16-0015 RESOLVE 
 
Namen in cilj 
V mesecu februarju 2016 je bil odobren projekt RESOLVE, ki ga je Mestna občina Maribor 
kot partner prijavila v sodelovanju z drugimi mesti na program INTERREG Europe. V okviru 
projekta si mestna uprava prizadeva povezati trgovce, gostinske lokale, mala podjetja in 
obrtnike v mestu s ciljem ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne 
mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, 
trgovcev, obrtnikov in gostincev. Mestna uprava bo v okviru projekta uvajala ukrepe v 
mestnem središču po vzoru drugih partnerskih mest, ki sodelujejo v projektu - Roermond 
(Nizozemska,) Kroneborg (Švedska), Ulm (Nemčija), Manchester (Anglija), Reggio Emilia 
(Italija), Almada (Portugalska), Varšava (Poljska). 
 
Stanje projekta 
V okviru projekta RESOLVE je mestna uprava v letu 2017 porabila sredstva v višini 30.583 
EUR za izvedbo mednarodnih delavnic, anket v mestnem središču, promocijski material za 
uvedbo električnega mini avtobusa v peš coni, prenos dobrih praks in znanj v okviru posveta 
organiziranega v Mariboru, ter za delo zaposlenih na projektu. Pripravili smo osnutek 
ukrepov za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču oz. 
v peš coni.  
 
103520 GREENCYCLE 
OB070-16-0076 GREENCYCLE 
 
Namen in cilj  
Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora 
pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovpada s strateškim 
projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje 
modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta 
oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.   
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Projekt se je formalno začel z 01.11.2016 in bo trajal do 31.10.2019. Vrednost celotnega 
projekta je 1.654.331 EUR, od tega je Mestna občina Maribor upravičena do 252.174 EUR 
oz. 85% upravičenih stroškov. 
V okviru projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti: priprava in izdelava strategije 
krožnega gospodarstva mesta, vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije, 
priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo, izvedba prvih pilotnih projektov v 
mestih partnerjih. Zgoraj navedene aktivnosti bodo potekale skladno s predvideno časovnico 
na projektu, in sicer: strategija, platforma, tollbox, izvedba pilotnih projektov, izbor mestnega 
managerja za KG, testiranje pilotov in dopolnitve orodij, vzpostavitev, integracija in testiranje 
spletne tržnice ter zaključna konferenca v Mariboru. Za potrebe delovanja partnerstva bo 
izvedenih več skupnih sestankov, predvideva se udeležba na več dogodkih v okviru 
aktivnosti JSa in nadnacionalnih deležnikov. 
 
Stanje projekta 
V letu 2017 so bile izvedene aktivnosti: izdelana je platforma znanja, izdelan je osnutek 
strategije na podlagi analize stanja, oblikovana in postavljena je zasnova platforme in izbrana 
ter razvita so orodja. Izvedeni so bili sestanki partnerjev in predstavitve na mednarodnih 
konferencah. Načrtovana sredstva v letu 2018 bodo namenjena za pokrivanje stroškov plač 
zaposlenih na projektu, udeležbo na sestanku partnerjev, izobraževalnem dogodku za 
vodilne partnerje, predstavitvah na mednarodnih dogodkih ter za izvajanje aktivnosti. V letu 
2018 se bodo pričele izvajati naslednje aktivnosti: participativne predstavitve, dopolnitve in 
sprejem strategije krožnega gospodarstva mesta, priprava manifesta, testiranje tollboxa za 
prehod na krožno gospodarstvo na izbranem pilotu, vzpostavitev mestnega managerja za 
krožno gospodarstvo in vzporedno vzpostavitev spletne tržnice za izmenjavo sekundarnih 
virov in njena integracija v platformo ter testiranje platforme.  
 
103521 NEWGENERATIONSKILLS 
OB070-17-0002 NewGenerationSkills 
 
Namen in cilj 
Mestna občina Maribor sodeluje od leta 2017 v mednarodnem projektu NewGenerationSkills 
(Znanje za nove generacije), ki je v višini 85% sofinanciran v okviru transnacionalnega 
programa Podonavje. Projekt je usmerjen v skupno oblikovanje lokalnega družbeno 
podjetniškega ekosistema. V okviru projekta se skupaj z mladimi in različnimi deležniki - 
lokalna skupnost, gospodarstvo, sektor ekonomije, sektor izobraževanja in nevladne 
organizacije v mestu vzpostavi inovativni laboratorij za učinkovitejše sodelovanje na področju 
boljše zaposljivosti in zaposlenosti mladih.  
Cilj projekta je vzpostaviti Inovativni laboratorij na področju družbenih inovacij v sodelovanju 
z drugimi mednarodnimi partnerji projekta in pilotno testiranje v sklopu projekta.  

Stanje projekta 

V letu 2017 so bila porabljena sredstva v višini 25.905 EUR za pripravo lokalne študije 
primerov dobrih praks, pripravo lokalnega akcijskega načrta, izmenjavo dobrih praks s 
partnerji projekta, delavnice in srečanja deležnikov in partnerjev projekta ter za stroške dela 
zaposlenih MOM na projektu. 
 
103522 IZGRADNJA DOMA MČ KOROŠKA VRATA 
OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata 
 
Namen in cilji 
Predmet investicije je rušitev obstoječega objekta in novogradnja objekta Mestne četrti 
Koroška vrata na lokaciji Vrbanska cesta 10 v Mariboru. Namen investicije v novogradnjo 
»Doma Mestne četrti Koroška vrata« je pridobiti objekt, s katerim bodo zagotovljeni 
funkcionalno ustrezni prostori za interesno in družbeno udejstvovanje krajanov. Z investicijo 
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želi Mestna občina Maribor zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega, športnega in 
izobraževalnega delovanja na območju Mestne četrti Koroška vrata ter kvalitetne prostorske 
in funkcionalne pogoje za izvajanje dejavnosti in za delovanje vseh organov Mestne četrti 
Koroška vrata v energetsko učinkovitem objektu. 
 
Splošni razvojni cilji investicije so: 
 

 razvoj kulturne in nacionalne identitete, 
 skladnejši razvoj mestnega prostora in regije ter 
 izboljšana kakovost okolja. 

 
Cilji investicije v novogradnjo Doma mestne četrti Koroška vrata so: 
 

 zagotoviti energetsko varčen objekt in ustrezne, sodobne prostore, ki bodo 
omogočali in spodbujali izvajanje predvsem kulturnih prireditev kot tudi 
društvenih in drugih družabnih in izobraževalnih dejavnosti; 

 v novem objektu razširiti dejavnosti društev in tako privabiti čim večje število 
krajanov vseh starosti, ki bi se aktivno vključevali v dejavnosti in se tudi 
udeleževali prireditev; 

 z zagotovitvijo boljših pogojev za kulturne, družabne, izobraževalne in društvene 
dejavnosti, je brez dvoma pričakovati večji odziv krajanov tako glede aktivnega 
vključevanja v dejavnosti, kot tudi glede obiskovanja prireditev ter posledično 
njihovo večje zadovoljstvo. 

 
Stanje projekta 
V letih 2010 do 2014 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter v letu 2014 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2016 je bila veljavnost gradbenega 
dovoljenja z odločbo UE Maribor podaljšana do leta 2018. V letu 2017 je bil izpeljan razpis za 
izbor izvajalca GOI del, vendar se ni končal s podpisom pogodbe, ker so bile vse prejete 
ponudbe previsoke. V letu 2018 bo postopek ponovljen. Iz tega razloga ni koriščenih 
sredstev na postavki in projektu v NPR.  
 
103527 ODER NA DRAVI 
OB070-17-0082 Oder na Dravi 
 
Namen in cilji 
Postavitev Velikega odra za čas trajanja festivala je sorazmerno draga. V izvedbi, kot je 
poznana do sedaj, je sama postavitev zasnovana kot rečni splav na pontonih in je predvsem 
v delu, kjer se je dotikala obale, nefunkcionalna in podvržena nihanju nivoja vode reke 
Drave. 
 
Zaradi tega se je Mestna občina Maribor odločila urediti del zaliva ob Vodnem stolpu. 
Investicija obsega povečanje Velikega odra in izgradnjo potrebne stalne infrastrukture za 
postavitev parterja k odru na Dravi. Nova razporeditev elementov plavajočega odra in 
parterja bo omogočila povečanje števila obiskovalcev prireditev in dogodkov na Velikem 
odru, povečala se bo kapaciteta samega odrskega prizorišča, hkrati se bo povečala 
ekonomika in privlačnost za sponzorje. Nova ureditev bo omogočila ambientalno in 
prireditveno prizorišče čez vso sezono. 
 
Stanje projekta 
V letu 2017 je bila izdelana investicijska dokumentacija. V letu 2018 bo izvedeno 
projektiranje in GOI dela.  
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103528 ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV-JZP 
OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov 
 
Namen in cilji 
Glavni namen za izvedbo obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih stavbah je 
zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev 
okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci. S kvalitetnimi in reguliranimi sistemi ogrevanja in 
notranje razsvetljave tudi izboljšujemo bivalne pogoje. 
 
Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in 
vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in tako lahko predstavljajo tudi nov finančni 
vir. 
 
Cilji projekta so energetsko sanirati kotlovnice in dele ogrevalnih sistemov, sistem za 
pripravo ledu in notranjo razsvetljavo in s tem: 
 

 zagotoviti energetsko sanacijo sistemov za oskrbo s toploto v 16 objektih, 
 izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnic, zmanjšati porabo energije in stroške za 

rabo energije, 
 zagotoviti energetsko sanacijo notranje razsvetljave v 2 objektih 
 izboljšati delovne in bivanjske pogoje za 

uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene), 
 zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe 

energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne 
spremembe, 

 zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka 
v mestu, 

 izboljšati upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša 
izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih, 

 z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin, lesne pelete ali toplotno črpalko, 
daljinsko ogrevanje) povečati možnost uporabe bioplina ali sončne energije za 
ogrevanje in s tem povečati možnost lokalne oskrbe z energenti, 

 preveriti ali obstajajo možnosti, da se investicijski stroški zagotavljanja oskrbe s 
toploto krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko sanacijo.  

 
Stanje projekta 
V letu 2016 je bila na mestnem svetu potrjena investicijska dokumentacija in sprejet akt v 
skladu za Zakonom o javno zasebnem partnerstvu.  V letu 2017 je bila dokumentacija 
ponovno novelirana in začet je bil postopek javnega razpisa za Energetsko obnovo 
energetskih sistemov po modelu JZP. Razpis  se je zaključil predčasno, zaradi dopolnitve 
dokumentacije v skladu s pričakovanim razpisom za sofinanciranje tovrstnih projektov iz 
evropskih sredstev. Razpis za izbor zasebnega partnerja bo na osnovi nove dokumentacije 
objavljen v letu 2018.  
 
103529 MARIBORSKA KNJIŽNICA – OBJEKT PROBANKA 
OB070-17-0081 Mariborska knjižnica – objekt Probanka 
 
Namen in cilji 
Namen projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje Mariborske knjižnice. 
Ena od rešitev je bila preverjena tudi v objektu bivše Probanke na Trgu Leona Štuklja.   
 
Stanje projekta 
Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 2.196 EUR za pripravo osnovne investicijske 
dokumentacije (DIIP). Prostorska rešitev se je na podlagi nadaljnjih analiz pokazala za 
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neustrezno, zato smo od nadaljnjih aktivnosti na projektu odstopili. V iskanju so nove 
prostorske rešitve.  
 
107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU 
ZDRAVSTVA 
OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletne etaže ZD Maribor 
 
Namen in cilji projekta 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (ZDM) nima ustrezno urejenih in lokacijsko enovitih 
prostorov ter opreme za sterilizacijo sanitetnega materiala, kar sodi v sklop osnovne 
zdravstvene dejavnosti javnega zavoda.   
 
Na podlagi projektne dokumentacije namerava ZDM, kot izvajalec medicinskih in 
spremljajočih storitev, oziroma končni uporabnik, funkcionalno in tehnološko urediti prostore 
in delovni proces za sterilizacijo vseh potrebnih materialov in pripomočkov na eni, centralni 
lokaciji. S preureditvijo preostalega dela obstoječih prostorov za pralnico perila pa se 
posodobi celotni dosedanji delovni proces. 
 
Cilji projekta:  
 

 zagotovitev in ureditev ustreznih delovnih prostorov za centralno sterilizacijo na eni 
lokaciji, 

 zagotovitev funkcionalno-tehnološko delovnih prostorov za izvajanje lastne servisne 
dejavnosti pranja in likanja delovnih oblačil zaposlenega osebja ter ambulantnega 
perila za vse ambulante v sestavi ZDM, 

 razrešitev servisno-storitvenih dejavnosti tudi na druge uporabnike s področja 
zdravstvenih uporabnikov (koncesionarji), 

 prodaja vseh storitev pranja in likanja na prostem trgu,  
 energetska učinkovitost projekta na področju sterilizacije in pralnice (sodelovanje v 

projektu Ekoprofit od leta 2012).  
 
Mestna občina Maribor uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem, da kot 
ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca zagotavlja 
sredstva za investicije. Mestna občina Maribor bo sofinancirala izvedbo projekta v višini 
solastniškega deleža v zavodu, in sicer v višini 63,12%.  
 
Stanje projekta 
V decembru 2010 je bil potrjen DIIP. Za rekonstrukcijo kletne etaže je bila do sedaj izdelana 
investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Investicijski program je bil noveliran v decembru 2015 in obravnavan na mestnem svetu v 
letu 2016. Po izdelani novelaciji investicijskega programa znaša sofinancerska vrednost 
MOM 315.817 EUR, kar je 63,12% celotne vrednosti projekta. V letu 2016 je bila na podlagi 
izvedenega javnega razpisa sklenjena pogodba z izvajalcem GOI del. Ponudbena vrednost 
je bila nižja od prvotno ocenjene, tako da bo delež Mestne občine Maribor pri obnovi znašal 
okvirno 213.000 EUR. Dela so se pričela konec leta 2016 in so se v letu 2017 uspešno 
zaključila.    
 
222407 SULPITER 
OB070-16-0069 SULPITER 
 
Namen in cilji 
S projektom SULPITER smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg Central 
Europe. Projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional 
freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa 
je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do marca 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 
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partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, 
Madžarske, Poljske in Slovenije).  
 
Cilj projekta je podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na 
tovorne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je 
izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega 
tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta 
mobilnosti (SUMP-a).  
 
Stanje projekta 
Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letu 2016 so bili izvedeni sestanki projektnih 
partnerjev na katerih smo podrobneje pregledali načrt dela, izvedbo aktivnosti in začrtali 
aktivnosti za nadaljevanje projekta. Realizacija v letu 2017 je bila 17.170 EUR, kar je 
zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Trst-Italija).  
 
222408 URBANINNO 
OB070-16-0070 URBAN INNO 
 
Namen in cilji 
S projektom URBAN INNO smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg 
Central Europe. Projekt URBAN INNO (Utilizing Innovation Potential of Urban Ecosystems) – 
Koriščenje inovacijskega potenciala v urbanih središčih oz. mestih je bil odobren maja 2016 
in traja od junija 2016 do aprila 2019. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 8 držav 
EU (Vodilni partner prihaja iz Hrvaške, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, 
Poljske, Slovaške in Slovenije).  
Cilj projekta je v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. 
sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s 
prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj 
ipd. 
 
Stanje projekta: 
Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letu 2016 so bili izvedeni sestanki projektnih 
partnerjev na katerih smo podrobneje pregledali načrt dela, izvedbo aktivnosti in začrtali 
aktivnosti za nadaljevanje projekta. Realizacija v letu 2017 je bila 35.691 EUR, kar je 
zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške 
(Szombathely-Madžarska, Karlsruhe-Nemčija, Rijeka-Hrvaška).  
 
222410 NEWPILGRIMAGE 
OB070-17-0083 NewPilgrimAge 
 
Namen in cilji 
Projekt »NewPilgrimAge« (v 21. stoletju ponovna razlaga skupnih vrednot svetega Martina in 
kulturne dediščine kot novi spodbujevalec gostoljubnosti skupnosti) je bil prijavljen na 2. 
Javni razpis v okviru programa Interreg Central Europe 2014 – 2020. Izvajanje projekta bo 
trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020. V okviru projekta Mestna občina Maribor sodeluje 
s šestimi partnerji iz štirih EU članic: Madžarske, Hrvaške, Italije in Slovenije. 
Partnerska mesta projekta »NewPilgrimAge« so predana varovanju kulturnih spomenikov z 
namenom, da bi ponovno oživeli kulturno dediščino in promovirali skupne evropske vrednote 
kot so: solidarnost in gostoljubnost. 
Cilj projekta »NewPilgrimAge»je razviti in testno uvesti IT aplikacije za promocijo kulturnih 
produktov in storitev, ki temeljijo na kulturni dediščini, kar bo doseglo tudi mlajše generacije 
digitalne dobe. Projekt bo položil temelje za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo 
promovirana s skupno blagovno znamko “Join Visibility strategy” (skupna strategija vidnosti), 
s ciljem okrepitve kulturnega turizma, ki bo prispeval k uspešnosti lokalnega gospodarstva in 
skupnosti. 
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Stanje projekta: 
V letu 2017 so bila sredstva v višini 4.112 EUR namenjena za financiranje stroškov plač 
zaposlenih na projektu, potne stroške za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih 
(Sombotel in Ljubljana). V letu 2018 bomo v okviru projekta pripravili delavnice na lokalnem 
nivoju, izvajali aktivnosti za informiranje in izobraževanje širše javnosti, pripravili Izjavo o 
lokalni viziji ter znanje, pridobljeno na Transnational Exchange meeting-ih prenašali na 
lokalno raven. Izvedli bomo tudi predvidena srečanja projektnih partnerjev in druge sestanke 
s partnerji. 
 
223000 OBNOVA OPREME 
OB070-07-0027 Obnova opreme - vrtci 
 
Namen in cilj 
Tudi obnova opreme mariborskih javnih vrtcev poteka po posebnem programu, ki je 
pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve 
prioritet glede na višino proračunskih sredstev. 
 
Stanje projekta 
V letu 2017 je bila realizirana vsa načrtovana obnova opreme v skupni vrednosti 37.198 
EUR. Gre predvsem za nakup avtomobila za prevoz hrane za Vrtec Tezno Maribor v višini 
22.720 EUR, ter za zamenjavo kuhinjske opreme in interventno nabavo pohištvene opreme. 
Sredstva so bila potrošena na podlagi potrjenega letnega programa obnove objektov in 
opreme na področju predšolske vzgoje. 
 
223100 OBNOVA OPREME 
OB070-07-0025 - Obnova opreme – šolstvo 
 
Namen in cilj 
Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno 
izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega 
ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in 
hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na 
področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med 
njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter 
zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev 
mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2016 bomo delno pokrili 
najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju za katere so izdane odločbe oz. so 
potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih. 
 
Stanje projekta 
Iz sredstev prenosa obveznosti iz leta 2016 v skupni višini 28.751 EUR je bila dokončana 
pohištvena opreme na OŠ kamnica v višini 9.369 EUR, nabavljena pohištvena oprema za tri 
šole v s višini 11.312 EUR, nabavljena pohištvena in garderobna oprema za OŠ Franceta 
Prešerna v višini 3.503 EUR ter zamenjan kuhinjski kotel v višini 4.568 EUR za OŠ Maksa 
Durjave. 
Preostala sredstva v višini 50.000 EUR so bila namenjena predvsem za zamenjavo 
dotrajane kuhinjske opreme v sedmih šolah ter pohištvene opreme v eni šoli. 
 
 
 
 
 
 

675



0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR 
 
151004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA 
OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje 
investicij in investicijskih vzdrževanj tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in 
istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z 
vodnimi viri in energijo, ki je potrebna za črpanje). Ker gre v okviru tega projekta za 
investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v obliki 
enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalans je bilo načrtovanih 498.000 EUR, porabljenih pa 263.453 
EUR, kar predstavlja 52,9% realizacijo. Zgradil se je nov transportni vodovod Brestrnica – 
Jelovec v dolžini 630 m, vodovod v odcepih ulice Nad Dravo v skupni dolžini 100 m, vodovod 
v cesti na Žavcarja v dolžini 150 m, zgradil vodovod v Jelovcu do h.š. 77 v dolžini 80 m, 
zamenjal se je dotrajan vodovodni cevovod v Mirni ulici na Teznu v dolžini 100 m, vodovodni 
cevovod v Črnogorski ulici v dolžini 120 m, zamenjal dotrajani cevovod v Tomšičevi ulici v 
dolžini 60 m. Na območju MOM se se popravili pitniki in merilniki. Na črpališču pitne vode 
Vrbanski plato se je posodobila programska oprema in sistem za daljinski nadzor in 
zamenjale so se črpalke v vodnjakih na črpališču Bohova in Betnava. 
 
151013 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA 
OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen vzdrževanju hidrantnih sistemov na vodovodnem omrežju in s tem 
zagotavljanju protipožarne varnosti na področju MOM.  
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna je bilo načrtovanih 30.000 EUR. Preglede 
ustreznosti hidrantov in njihovo servisiranje na javni vodovodni mreži je opravljal Mariborski 
vodovod d.d., ki je v l. 2017 izstavil račune v znesku 29.875 EUR, kar predstavlja 99,6% 
realizacijo. 
 
151107 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA 
OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izdelavi tehnične dokumentacija za izvajanje posegov na 
kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda. Prioriteta izgradnje kanalizacijskega sistema v letu 2017 je bila usmerjena na 
izgradnjo manjkajočih segmentov primarnih kanalov za katere je že bila izdelana tehnična 
dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja, niso pa bila izvedena v celoti. V takem 
primeru gradbeno dovoljenje za investicijskih objektov po obdobju dveh let zastarajo in je 
postopek potrebno v celoti obnoviti.  
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Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 146.000 EUR, porabljenih je bilo 
10.900 EUR, kar pomeni 7,5% realizacijo. Naročili smo izdelavo projekta tehnično 
dokumentacijo za izgradnjo ločen ega sistema kanalizacije v ulici Na griču. 
Naročanje izdelave ostale tehnične dokumentacije smo vključili v postavko gradnje tako, da 
je v celoti zagotovljena sledljivost stroškov in aktivnosti. Naročeni so bili projekti 
Razbremenilni kanal z objektom pred CČN MB, Kanalizacija Spodnji Limbuš, Razvanje 
severni in južni krak, Ob Plantaži, Na Griču, K Jami,... 
 
151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 
OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja in kanalskih objektov v MOM. Z 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi 
Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi 
župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.  
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 923.000 EUR, porabljenih je bilo 
328.426 EUR, kar pomeni 35,6% realizacijo. Na projektu smo izvajali obnove in dograditve 
interventne sanacije obstoječega kanalizacijskega omrežja in interventno uredili lome 
kanalov na omrežju.  
 
151119 KANALIZACIJA LIMBUŠ  
OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v 
Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN 
Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Projekt se bo nadaljeval. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 130.000 EUR. Porabljenih je bilo 
49.350 EUR, kar pomeni 38% realizacijo. V letu 2017 smo izvedli postopek javnega 
naročanja na katerega pa je bila vložena revizija kar je onemogočilo začetek izvajanja 
gradbenih del v še znosnih vremenskih pogojih. Na slab razvoj, vendar projekt vpliva tudi 
neodločenost občine Ruše o priklopu na CČN Maribor oziroma izgradnji lastne čistilne 
naprave.    
 
151201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA 
OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA 
OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina  
 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na 
širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo 
zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju 
zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in 
naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno 
obratovanje omrežja. 
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Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 485.000 EUR. Porabljenih je bilo 
325.504 EUR ali 67,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje 
izvedbe plinovoda Na podrtem ter izvedbe plinovoda po Štrekljevi ulici, novi Zrkovski cesti, 
Šolski ulici in Pekrski cesti. Del sredstev je bil porabljen za obnovo plinovoda v Cesti zmage 
in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter za izdelavo 
projektne dokumentacije za posamezne ulice in območja. 
Skupaj je bilo v letu 2017 v Mestni občini Maribor izvedeno 1.270 m novega distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina. 
 
151203 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA 
OMREŽJA TOPLOTE  
OB070-06-0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih 
zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v 
distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo 
manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje 
novih proizvodnih virov toplote v omrežje. 
Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V letu 2017 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture v sprejetem 
in veljavnem rebalansu predvidenih 479.000 EUR. Porabljeno je bilo 442.582 EUR ali 92,4% 
načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda 
Gregorčičeva ulica in Vrbanska cesta, dokončanje izvedbe vročevoda Prežihova in 
Gregorčičeva ulica, dokončanje izvedbe vročevoda Gosposvetska cesta – II. faza, izvedbo 
vročevoda Gregorčičeva ulica – II. faza, izvedbo vročevoda SERŠ, obnovo rezervoarjev 
ELKO ter izvedbo investicijskega vzdrževanja omrežja in naprav. Realizacija na projektu je 
nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2018. 
Skupaj je bilo v letu 2017 v Mestni občini Maribor izvedenega 374 m novega vročevodnega 
omrežja. 
 
151216 GRADNJA PLINSKE POSTAJE 
OB070-12-0011 Polnilna postaja 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Namen je izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje je 
omogočena uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu, cilj pa je zmanjšati 
onesnaženost urbanega okolja in zagotoviti ljudem varen in ekološko sprejemljiv prevoz in 
zmanjšanje obratovalnih stroškov JPP ter drugih javnih gospodarskih služb. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Vrednost projekta v sprejetem in veljavnem rebalansu je bila 1.000 EUR. Realizacija je 
znašala 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. V letu 2017 ni bilo potrebnih nobenih 
investicijsko vzdrževalnih del. 
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151400 UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI 
NA JAVNIH POVRŠINAH 
OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker 
gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega 
vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. 
Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Sredstva so bila namenjena in porabljena za postavitev klopi in košev ob pešpoti na 
Piramido, popravilo II. lesenega mostička v Mestnem parku, obnovo drevoreda na Marčičevi 
ulici, do saditev manjkajočih dreves na Ulici Pariške komune, nabavo košev za mestno jedro, 
popravilo oz. zamenjavo otroški igral na več otroških igriščih po MOM ter Krajinsko 
svetovanje za zasaditev dreves na Partizanski cesti. Na projektu je bilo po sprejetem in 
veljavnem rebalansu 62.955 EUR. Letna realizacija zagotovljenih sredstev po sprejetem in 
veljavnem rebalansu znaša 61.702 EUR, kar predstavlja 98% realizacijo.  
 
OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen obnovi promenade centralnega mestnega parka v mestni občini Maribor. 
Gre za investicije večjih vrednosti, zato se pripravi dokumentacija DIIP, IP ter študija 
izvedljivosti katere potrdi mestni svet. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Sredstva so bila načrtovana za naročilo projektne dokumentacije dopolnitve projekta PZI in 
naročilo IP ter študije izvedljivosti v po sprejetem in veljavnem rebalansu v višini 8.296 EUR. 
Ker dokumentacija ni bila dokončno pripravljena do konca proračunskega obdobja, se plačilo 
teh storitev ni izvedlo, tako da realizacija projekta v letu 2017 znaša 0%. 
 
151502 CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI 
OB070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen investicijam v posodobitev sistema ravnanja z odpadki. Že v letu 2015 
smo sicer uspeli pridobiti projektno dokumentacijo PZI za pretovorno postajo in predhodno 
skladiščenje odpadkov, prav tako pa smo pridobili geodetski načrt. Zaradi nedorečenih zadev 
okrog selitve zbirnega centra z Lahove ulice na Tržaško cesto na območje bivšega Doma 
Smreka pa v sodelovanju s Snago postopkov nismo nadaljevali. Postopke je v konec leta 
2016 zaustavila Intereuropa d.d., ki meji na predvideno lokacijo in je s svojimi pripombami 
ustavila pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2017 smo sledili smernicam Upravne enote 
in vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja sproti dopolnjevali. V tem trenutku pa še zmeraj 
nismo zabeležili bistvenega napredka. Prav tako pa je v letu 2017 Snaga d.o.o. pričela z 
gradnjo moderne sortirnice odpadkov, Mestna občina Maribor pa je v ta namen prispevala 
svoje zemljišče in že izgrajeno halo.  
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Zaradi zgoraj navedenih dejstev na tem področju ni bilo zadovoljivo izvedenih načrtovanih 
aktivnosti. Načrtovana sredstva v višini 30.427 EUR niso bila porabljena. Porabljenih je bilo 
427 EUR oz. 1,4%. 
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152001 TEHNIČNO UREJANJE PROMETA 
OB070-07-0034 Kolesarski promet  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v 
Mariboru. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v 
Mariboru. Sredstva na tem projektu niso bila realizirana, kot so bila načrtovana v višini 
11.000 EUR.  
 
OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah 
cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, 
kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) 
koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k 
urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu 
za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega 
vzdrževanja. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za realizacijo projekta ureditve avtobusnega 
postajališča Vzpenjača, ter zapore Pohorske ulice s potopnimi valji, ter izvedbo peš poti na 
parkirišču ob Vzpenjači. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 37.000 EUR, porabljenih 
pa 71.105 EUR sredstev, kar predstavlja 192,2% plana. Realizacija je višja od načrtovane, 
saj se je na ta projekt knjižila realizacija tudi iz ostalih dveh projektov, ki sta aktivna v okviru 
postavke Tehnično urejanje prometa. 
 
OB070-07-0035 Umirjanje prometa  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega 
cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s 
čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih 
križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. 
Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju 
prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije 
manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. 
Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene 
grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč, zožitve 
križišč in vozišč, nakup opreme za umirjanje prometa. Ukrepe za umirjanje prometa  smo 
izvajali po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi 
pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem 
omrežju v Mestni občini Maribor. Sredstva so bila porabljena za izvedbo dvignjenega 
prehoda za pešce na Gregorčičevi ulici-južna tribuna Ljudskega vrta, Ureditev Korčetove 
ulice z ukrepom umirjanja prometa (šikana), nakup elektronskih tabel za umirjanje prometa 
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»VI VOZITE«, ter nadgradnja obstoječega sistema COPS ROAD na križišču Papeške in 
Razvanjske ceste v Mariboru. Naročeno je bol tudi nekaj tehnične dokumentacije za 
umirjanje prometa. Sredstva so bila načrtovana v višini 58.000 EUR, porabljena v višini 
33.352 EUR ali 57,5% načrtovanih.  
 
152014 PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV  
OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih 
sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt 
investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s 
pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje v 2018. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2017 na tem projektu v višini 20.000 
EUR, so bila porabljena v višini 5.513 EUR za izgradnjo odjemnega mesta NN električne 
energije za postavitev polnilnice za električna vozila. 
 
152016 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA 
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v 
infrastrukturo avtobusnih postajališč in ostale opreme dvigujemo  kvaliteto JPP. Projekt se 
nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v 
infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljamo postajališča avtobusov, kar vpliva na dvig 
kvalitete JPP za potnike. Z načrtovanimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo 
avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena 
postajališč,…), sredstva pa so bila namenjena tudi za izdelavo raziskovalne naloge 
potovalnih navad prebivalcev MOM za posodobitev linij JPP. Načrtovana sredstva v višini 
142.134 EUR so bila porabljena v višini 151.106 EUR, ali 106,3%. Realizacija na projektu je 
višja zaradi plačila stroškov preureditve avtobusnega postajališča ob Vzpenjači, ter 
vzpostavitve zaporno vstopnega mesta s potopnimi valji.  

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup 
avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri 
izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje 
občanov. Projekt se nadaljuje v 2018. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V letu 2017 smo izvedli javno naročilo za nakup 5 mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen 
na sofinanciranje v višini 80% s strani EKO SKLADA. Projekt je bil načrtovan v višini 914.500 
EUR, realiziran v višini 840.344 EUR ali 91,9%. 

 

681



152017 STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORIZACIJE 
OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforske opreme v obstoječih SSN 
križiščih in izboljšanju delovanja semaforske opreme. Projekt se nadaljuje v 2018. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforske opreme v obstoječih SSN 
križiščih. Na projektu je bilo načrtovanih 40.000 EUR. Realizacija je bila v višini 39.924 EUR. 
Sredstva so bila namenjena za ureditev izvedbo semaforizacije križišča Zagrebška 
cesta/Poljska ulica. Projekt je bil realiziran v višini 99,8%. 
 
152018 PROJEKT ELIPTIC 
OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska 
mesta v okviru projekta in obveznih obiskov partnerskih mest za izdelavo raziskovalne 
naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Na projektu je bilo načrtovanih 6.000 EUR. Realizacija je bila v višini 1.982 EUR. Sredstva so 
bila namenjena za plačila službenih poti v okviru študijskih obiskov partnerskih mest ki 
delujejo v okviru projekta. Projekt je bil realiziran v višini 33%. 
 
152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunaj mestnih cest 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda 
prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov 
ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s 
strategijo razvoja Mestne občine Maribor in izvajanje investicij v smislu ohranjanja oz. 
izboljšanja komunalnega standarda prometnic (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči 
promet). Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 je bilo za razvojni projekt Ureditev mestnih 
in zunajmestnih cest načrtovanih 300.000 EUR. Projekt je bil realiziran v višini 245.729 EUR, 
kar pomeni 81,9%. Sredstva so bila namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2016. 
 
152112 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA 
OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekti so namenjeni pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnim delom 
pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projektov je pravočasna izvedba pripravljalnih del 
za investicijske projekte. Ker gre v okviru teh projektov za investicije manjših vrednosti, se 
pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno 
potrdi župan s pisnim sklepom. 
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Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila načrtovana v višini 89.170 EUR. 
Realizacija je znašala 24.267 EUR oz. 27,2%. V okviru projekta smo naročili tehnično 
dokumentacijo za izvedbo investicij v višini 21.973 EUR in izplačali odškodnine v višini 2.295 
EUR. 
 
152153 SANACIJA MALEČNIŠKEGA MOSTU 
OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Namen in cilj je sanacija Malečniškega mostu ter zagotavljanje varnosti v cestnem prometu 
na tem cestnem objektu.  
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila načrtovana v višini 30.000 EUR. 
Realizacija je znašala 21.033 EUR ali 70,1%. V letu 2017 smo naročili »Projekt za izvedbo«. 
 
152155 SANACIJA PLAZOV 
OB070-16-0003 Sanacija plazov 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Namen in cilj je odpravo posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni 
infrastrukturi v lasti MOM in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb, katerim je 
plazenje zemljine že ali pa je velika verjetnost da bo povzročila škodo na lastnini, kar bi imelo 
za posledico tudi odškodninske zahtevke. Ker gre v okviru teh projekta za objekte manjšega 
obsega in vrednosti, se pripravi »Načrt s terenskimi in geotehničnimi raziskavami ter izdelavo 
poročilom s stabilnostno analizo in predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni 
program sanacij, katerega  predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila načrtovana v višini 100.000 EUR. 
Realizacija je znašala 92.885 EUR ali 92,9%. Sredstva so bila porabljena za naročilo 
tehnične dokumentacije za sanacijo plazov in izvedbi sanacija zemeljskega plazu na JP 
Rošpoh – Urban, Srednje in Cesta na Žavcera. V letu 2017 je bilo aktiviranih več zemeljskih 
plazov, za katere pa nismo imeli zadostnih sredstev za izdelavo raziskav, analiz in 
dokumentacije ter tako ostajajo v čakalni vrsti za sanacijo. Poudariti je tudi potrebno, da v 
preteklosti MOM iz svojih proračunskih virov ni uspevala tekoče sanirati vseh zemeljskih 
plazov aktiviranih v posameznem letu.  
 
152157 UREDITEV MAISTROVE ULICE 
OB070-16-0005 Ureditev Maistrove ulice 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Namen in cilj je ureditev parkiranja in zamenjava dotrajane komunalne infrastrukture ter 
posaditev novih dreves na Maistrovi ulici. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Investicija je bila izvedena v 2016, vendar je del plačil zapadel v plačilo v leto 2017, zato je 
bil projekt načrtovan v višini 5.835 EUR in tudi v celoti realiziran. Projekt je zaključen. 
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152158 TRŽNICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OB070-16-0006 Tržnice – investicijsko vzdrževanje 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen vlaganju v površine tržnic. V letu 2017 je bil prvotni cilj izbira izvajalca za 
pridobitev dokumentov za izgradnjo strehe na tržnici na Vodnikovem trgu. Pogodba je bila 
podpisana v januarju 2018, zato ne bremeni proračunskega leta 2017.  
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Za izvedbo projekta je bilo načrtovanih 25.000 EUR, realizacija je bila 79 EUR. V letu 2017 
smo popravili stopnico na tržnici Nova vas. Kljub temu, da sredstva niso porabljena, smo 
podpisali pogodbo za načrte za strešenje glavne tržnice. 
 
152160 Cestno – železniški podvoz na Ljubljanski ulici  
OB070-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na 
Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno 
rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne 
občine Maribor. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2017 je bilo za realizacijo razvojnega projekta 
gradnje podvoza pod železnico na Ljubljanski ulici predvidenih 50.000 EUR. Zaključni račun 
izkazuje realizacijo v višini 35.709 EUR, kar pomeni 71,4% realizacijo. 
 
152200 SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST 
OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM in izvajanju 
ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v 
prometu kot so pešci in kolesarji. V ta namen je potrebno zgraditi dodatno površino 
namenjeno pešcem in umirjevalni ukrep pred zožanjem ceste v vkopu ter preplastitev odseka 
v območju izvedenih ukrepov na regionalni cesti R 3 – 709 Maribor – Vurberg - Ptuj v naselju 
Dogoše. Potrebno je tudi sanirati poplavljanje površin namenjenih pešcem in kolesarjem ob 
glavni cesti G I-1 v Bresternici pri naselju nad elektrarno. V pripadajočem deležu sofinancirati 
izvajanje sanacijskih ukrepov in zamenjave asfaltnih površin v območju križišča ceste G I-1 
Dravograd –Maribor – Ptuj v križišču Ptujska – Tržaška –Titova. V planskih dokumentih DRSI 
sta tudi zajetni investiciji za kateri sta že podpisana sofinancerska sporazuma z določeno 
višino in dinamiko sovlaganja pri izgradnji. Prav tako so pripravljeni projektne naloge za 
rekonstrukcijo dveh državnih regionalnih cest pri izgradnji katerih bo marala MOM tudi 
finančno sodelovati. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 153.000 EUR. Zaradi nejasnega in 
nedefiniranega razvoja aktivnosti izgradnje predvsem Podaljška Ceste proletarskih brigad in 
dela južnega segmenta obvoznice od Lackove do Kardeljeve smo bili na tem področju 
pasivni. Porabe na tem projektu ni bilo. 
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152500 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV POKOPALIŠČ 
OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč  
 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in 
Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za 
investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega 
programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Višina zagotovljenih sredstev je bila v sprejetem in veljavnem rebalansu 170.000 EUR. 
Porabljenih je bilo 134.674 EUR, kar predstavlja 79,2% načrtovanih sredstev. Izvedena so 
bila dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (tlakovanje 
poti na pokopališču Pobrežje s sanacijo stopnic Čajkovih arkad, dobava urbane opreme, 
izdelava strokovnih podlag za ureditev in širitev pokopališča na Dobravi, nadgradnja zidu za 
spominske ploščice na Dobravi). V projektu je bila tudi načrtovana izgradnja Parka spomina 
na Dobravi, ki bi ga financiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vendar druga kot postavitev spominske table nismo izpeljali. Zastavljene cilje v letu 
2017 smo dosegli. 
 

153009 AKVARIJ-TERARIJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer se izvaja dejavnost 
akvarija/terarija. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Na projektu je bilo načrtovanih 40.000 EUR za vzdrževanje obstoječega objekta akvarija 
terarija v Mestnem parku. Porabljenih je bilo 30.400 EUR in s tem dosegli 76% realizacijo. 
Zamenjali smo elektroinštalacijo v objektu in tako zagotovili varno delovanje akvarija ter 
poskrbeli za varnost zaposlenih. Nabavili smo hladilnike za hlajenje vode v poletni vročini in 
opremo (mize, predalnike), potrebne za ustrezno delovanje objekta. 
 
153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE) 
OB070-10-0122 Ureditev propustov 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
V sklopu tega projekta se urejajo  propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v izrednih 
primerih ali pri elementarnih nezgodah. Cilj projekta  je vzpostavitev zemljišča v prvotno 
stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov, za odpravo posledic elementarnih nesreč, kanaliziranje  
neurejene odvodnje meteorne vode, s tem pa zagotavljanje varnosti prometnih površin na 
območju MOM.  Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi 
Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi 
župan s pisnim sklepom. 
 
Dosežen napredek  na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila sredstva načrtovana v višini 10.000 EUR.  
Realizacija je znašala 6.571 EUR ali 65,7%.  
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153108 UREDITEV CESTE ZMAGE 
OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage v Mariboru 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Namen in cilj je ureditev parkiranja in zamenjava dotrajane komunalne infrastrukture ter 
posaditev novih dreves na tej ulici. 
 
Dosežen napredek  na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V letu 2017 je bila izvedena priprava investicijske ter projektne dokumentacije za 
rekonstrukcijo Ceste zmage v dolžini 600 m na odseku med Metelkovo ulico in Ulico Pariške 
komune. Izvedena so bila tudi gradbena dela. Vrednost projekta je bila 1.102.110 EUR.  
Sredstva so bila porabljena v višini 1.098.880 EUR ali 99,7% prvotno načrtovanih. Projekt je 
zaključen in se v 2018 ne nadaljuje.  
 
153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE  
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih 
potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih 
cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, 
uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitev svetilk pa 
na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, 
se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno 
potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovano 65.000 EUR, porabljenih je bilo 
62.864 EUR, kar pomeni 96,7% realizacijo. V letu 2017 se je dokončala cestna razsvetljava 
Frajgraba – Stolni vrh, izvedla cestna razsvetljava Frajgraba - Stolni vrh – II. faza, izvedla 
cestna razsvetljava Logi, izvedla cestna razsvetljava v Ulici Jakoba Zupančiča in cestna 
razsvetljava Stara Ptujska cesta. Prav tako se je izvedlo nekaj dodatni svetilki na obstoječi 
cestni razsvetljavi. 
 
153300 REŽIJSKI OBRAT 
OB070-10-0126 Režijski obrat 
 
Na projektu je bilo načrtovanih 35.000 EUR. Načrtovana sredstva na tem projektu so bila 
porabljena v višini 34.550 EUR, ali 98,7%.  
Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup komunalno-parkovnega traktorja za 
vzdrževanje zelenih površin, nahrbtne kosilnice na silk, pihalnik listja, motorne škarje za 
obrezovanje, ter za ostalo opremo za nemoteno delovanje obrata. 
 
153504 AVTOBUSNA POSTAJA  
OB070-07-0039 Avtobusna postaja 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v 
okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega 
vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. 
Projekt se nadaljuje. 
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Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na 
projektu je bilo načrtovanih 40.000 EUR. Izvedli smo obnovo devetih drsnih vrat na AP 
Maribor, s poračunom infrastrukturnih vlaganj Marproma. Realizacija je bila v višini 32.581 
EUR, oz. 81,5%. 
 
153509 KOLESARSKA POT  RUŠE MARIBOR 
OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je bil namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom, ki bi 
potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt se zaključuje, saj 
se bodo v naslednjih letih vse aktivnosti vodile v okviru novega projekta OB070-17-0089 
Dravska kolesarska pot. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Projekt na postavki 153509 Kolesarska pot Ruše – Maribor je bil v 2017 načrtovan v višini 
2.440 EUR. Realizirano je bilo le plačilo stroškov projektnega vodenja s strani RRA Koroška 
na podlagi zaveze vseh občin ob reki Dravi. Poraba sredstev je bila 100% v višini 2.440 
EUR.  
 
153510 INV. VZDRŽ. KROŽNO KABINSKE ŽIČNICE 
OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice.  
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta. 
Sredstva so bila načrtovana v višini 375.000 EUR, porabljena v višini 290.621 EUR ali 
77,5%. Sredstva na projektu zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega 
vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.  
 
153512 DRAVSKA KOLESARSKA POT  
OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše – Maribor 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je bil namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom, ki bi 
potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt se zaključuje, saj 
se bodo v naslednjih letih vse aktivnosti vodile v okviru novega projekta OB070-17-0089 
Dravska kolesarska pot. 
 
Dosežen napredek  na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Na projektu je bilo načrtovanih 27.560 EUR, realizacije pa ni bilo, saj se je realizacija knjižila 
na novi projekt OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot. Nov projekt je bil odprt zaradi 
razloga, ker želimo v MOM izvesti kolesarsko pot ob Dravi na celotnem območju MOM in ne 
samo med Rušami in Mariborom. 
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OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom, ter med 
Mariborom in Duplekom. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu na projektu ni bilo načrtovanih sredstev, realizacija pa je 
bila v višini 16.467 EUR. Od konca leta 2017, se vsi računi v zvezi z izvedbo investicije 
Dravska kolesarska pot knjižijo na ta projekt.  
 
153515 PROJEKTI TUS – MOBILNOST   
OB070-17-0089 – Dravska kolesarska pot  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom ter med 
Mariborom in Duplekom. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem 
rebalansu je bilo načrtovanih 15.000 EUR. Poraba sredstev je bila 11% oz. v višini 1.647 
EUR.  
 
OB070-17-0090 – Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen vzpostavitvi nove in ureditvi obstoječe kolesarske infrastrukture, ki bodo 
služile kolesarskemu prometu med Mestnimi četrtmi in Krajevnimi skupnostmi v občini. 
Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem 
rebalansu je bilo načrtovanih 15.000 EUR. Poraba sredstev je bila 11% oz. v višini 1.647 
EUR.  
     
OB070-17-0091 – Ureditev sistema Park&Ride in Bike&Ride z JPP 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izgradnji javnih parkirišč na obrobju mestnega središča v souporabi s 
javnim potniškim prometom oz. kolesi. Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 15.000 EUR, porabe pa ni bilo. 
 
153800 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ  
OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen ureditvi kanalizacije v Kamniški grabi v dolžini 390 m (I. faza), 200 m (II. 
faza) in 1.200 m (III. faza) z sočasno zamenjavo vodovodnega cevovoda in celovito 
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rekonstrukcijo ceste, rekonstrukcijo cestne razsvetljave, izvedbo podpornih zidov za 
varovanje brežin nad cesto in varovanje brežine Kamniškega potoka. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
V letu 2017 je bilo na projektu načrtovanih 100.000 EUR, realizacije pa je bila 36,3%, oz. 
36.322 EUR. Dokončala so se vsa dela v I. in II. fazi kanalizacije Kamniška graba; 
preostanek iz leta 2016 – izvedba afsaltne voziščne konstrukcije v dolžini 200 m, plačal 
strokovni nadzor nad gradnjo I. in II. faze, naročila in delno plačala projektna in investicijska 
dokumentacija za III. fazo kanalizacije v Kamniški grabi. 
 
163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI – NAKUPI ZEMLJIŠČ 
163604 NAKUPI ZEMLJIŠČ – PREDKUPNA PRAVICA  
OB070-06-0124 Nakup zemljišč 
 
Namen in cilj 
V letu 2017 smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je 
predvidena izgradnja komunalne opreme ter stroške, povezane s postopki nakupov, porabili 
531.010 EUR oz. 89% načrtovanih.  
V letu 2017 je bilo načrtovanih 20.000 EUR za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina 
Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na tistih 
nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so 
strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in 
bodočih gradbenih parcel. Realizacija v letu 2017 je 100%.  
V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2017 so navedene parcele, ki smo jih pridobili. 
 
Stanje projekta 
V izvajanju. 
 
163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ  
164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO 
OB070-06-0122 Priprava zemljišč 
 
Namen in cilj 
Ob Kletarski ulici v Košakih smo izvedli obračališče za vozila Snage d.o.o. in druga interventna 
vozila. 
 
Stanje projekta 
V izvajanju. 
 
164501 CESTA S-J-3-SEVERNI DEL 
OB070-16-0073 Cesta S-J-3-severni del 
 
Namen in cilj 
Mestna občina Maribor se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom 
novogradnja povezovalne ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno.  
Mestna občina Maribor je v začetku julija 2017 sprejela odločitev o oddaji javnega naročila 
po postopku naročila male vrednosti najugodnejšemu ponudniku. Na odločitev Mestne 
občine Maribor se je pritožil neizbran ponudnik in pritožbo je obravnavala Državna revizijska 
komisija. 
V začetku septembra 2017 je Državna revizijska komisija izdala sklep s katerim je ugodila 
revizijskemu zahtevku in razveljavila odločitev o oddaji naročila izbranemu ponudniku, Mestni 
občini Maribor pa naložila plačilo stroška pravnega varstva. 
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Investicije ni bilo možno zaključiti do sredine novembra  2017, zato je Mestna občina Maribor 
odstopila od pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
Stanje projekta 
V izvajanju. 
 
511107 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE 
SKUPNOSTI 
OB070-11-0066 Urejanje vodotokov 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen izvajanju sanacij na vodotokih, zaradi preprečitve poškodb javnih 
prometnih površin in priobalnih zemljišč ter izvajanju protipoplavnih preventivnih ukrepov. 
Projekt se nadaljuje. 
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Vrednost projekta je bila 30.000 EUR, realizacija pa 0%. Realizacija je 0 EUR zato, ker so vsi 
izdatki v okviru proračunske postavke 511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v 
upravljanju lokalne skupnosti bili v letu 2017 namenjeni rednemu vzdrževanju potokov in ne 
investicijam, zato ni bilo investicijskih odhodkov, ki so bili prvotno načrtovani.  
 
511302 NOVOLETNA KRASITEV MESTA 
OB070-11-0061 Novoletna krasitev 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta 
Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini 
Maribor.  
 
Dosežen napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje 
načrta financiranja projekta in stanje projekta 
Na projektu je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 47.000 EUR. V letu 2017 se je nabavil  
nov material za izvedbo praznične razsvetljave v višini 15.716 EUR, poraba na projektu 
predstavlja 33,4% realizacijo. Občino smo popestrili z novimi vsebinami in tako dosegli cilj na 
projektu. 
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0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
161005 INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 
OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Namen projekta je sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Cilj je zmanjšanje 
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in 
konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje 
higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Sredstva se dodeljujejo na osnovi 
javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v MOM za obdobje 2016 – 2020 (MUV, št. 5/16), sodijo pa med državne pomoči.  
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
Sredstva v višini 64.259 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za 
dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2017 (Ur.l. 
RS, št. 16/17, z dne 7.4.2017). Na razpis je prispelo 23 vlog, 22 upravičencev je prejelo 
državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, 
opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov in hlevov ter postavitev in adaptacijo 
gospodarskih poslopij. 
 
162300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV  
OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih instalacij, zamenjave oken, 
obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov,…). Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in 
upravljanje z občinskim premoženjem oz. ohranjanje in povečanje vrednosti le-tega.  
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, 
da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, 
temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2017 so 
bila za ta projekt porabljena sredstva v skupni višini 156.255 EUR, in sicer za investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2017.  
 
OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s 
soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine na 
podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poračunava vložena sredstva.  
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
Zakonodaja ne predvideva več poračuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku 
pogodbe o financiranju ukinjen. V letu 2017 je bilo za poračun investicijskih vlaganj 
najemnika poslovnih prostorov realiziranih 4.275 EUR. 
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OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
S pridobivanjem nepremičnin MO Maribor zaokrožuje lastništvo na celotni nepremičnini, kjer 
je že večinski lastnik, kar je racionalno tako z vidika upravljanja kot tudi kasnejšega 
celovitega ravnanja z nepremičnino. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
V letu 2017 je bilo za pridobivanje (menjavo) nepremičnine – polovico poslovnega prostora 
na Miklošičevi ul. 4 in 6 realiziranih 46.732 EUR. 
 
521101 STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI 
OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori 
 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:   
Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v upravljanju ter skupnih delov in naprav (plačila upravnikom za investicijsko 
vzdrževanje skladno s solastniškim deležem MOM). 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati 
upravnikom poslovnih prostorov in objektov za energetsko sanacijo stavb, za obnovitvena 
dela in za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav. Sem spadajo tudi stroški za nujna 
popravila objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku in jih moramo po odločbah 
gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Realizacija sredstev v višini 66.129 
EUR je bila nižja od načrtovane, ker so bila večja predvidena investicijska dela prestavljena v 
leto 2018.   
 
550000 UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM  
OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in 
upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v 
upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.  
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
Sredstva v skupni višini 20.365 EUR so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja 
stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so bila ali so še v postopku 
denacionalizacije in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, 
skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš.  
 
552000 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 
OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Namen projekta je sanacija stanovanj, ki so v lasti MOM in delno stanovanj v lasti 
soustanoviteljic ter za sanacijo stavb. Cilj je zagotavljanje varnosti in normalnega standarda 
bivanja, ohranjanje in povečanje vrednosti stanovanj, doseganje učinkovitejše izrabe energije 
v stanovanjih in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje (z menjavo kurilnih naprav v skladu 
s sodobnimi predpisi) ter zmanjšanje nastanka toplotnih izgub (z vlaganjem v prenovo stavb, 
instalacij in stavbnega pohištva).  
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
V letu 2017 je bilo porabljenih 21.956 EUR zlasti za zamenjavo stavbnega pohištva, 
zamenjavo oken ter obnovo strehe, ki nima upravnika. Realizacija je nižja, ker bo del 
sredstev za zamenjavo stavbnega pohištva in prenovo 2 kopalnic izplačan v letu 2018, prav 
tako pa je zaradi dotrajanosti stanovanj potrebno najprej pridobiti dokumentacijo za 
sanacijska dela, ki se bodo začela izvajati v letu 2018.  
 
711012 POMOČI »DE MINIMIS« ZA RAZVOJ KMETIJSTVA 
OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah (npr. 
turizem  na kmetiji) ter možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Cilj pomoči je 
diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v nekmetijske proizvode in širjenje 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijah. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v 
skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM za 
obdobje 2016 – 2020 (MUV, št. 5/16) in po pravilih »de minimis« pomoči. 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
Sredstva v višini 19.800 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči »de 
minimis« za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2017 (Ur.l. RS, št. 25/17, z dne 19. 5. 
2017). Sredstva so bila dodeljena 9 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske 
dejavnosti na kmetijah kot npr. turizem na kmetiji in gozdarstvo. 
 
721000 VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 
OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja  
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Namen projekta je spodbujanje novih zaposlitev, s ciljem zmanjševanja brezposelnosti v MO 
Maribor. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za 
razvoj podjetništva v MOM, javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje 
pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-
5883369-2015) za novo programsko obdobje 2014-2020. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
V letu 2017 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 96.595 EUR in 
se nanašajo na sofinanciranje novih zaposlitev pri delodajalcih. Dodeljena so bila na osnovi 
javnega razpisa za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v MO Maribor, ki je 
bil objavljen v UL RS št. 40 z dne 21.7.2017 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de 
minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
odpiranje novih delovnih mest, se je prijavilo 17 prosilcev - delodajalcev, ki so zaposlili 
brezposelne osebe, katere so bile pred realizacijo zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje 
v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno do 90 dni. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 13 
vlagateljev (od tega je 1 upravičenec prejel sredstva v začetku leta 2018), sredstva za novo 
zaposlitev pa so bila dodeljena v višini 8.049 EUR za posamezno zaposlitev.  
 
 
 
 
 
 
 

693



742012 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA 
OB070-14-0068 Turistična infrastruktura 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta: 
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem 
turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za 
turistično infrastrukturo. Izvajalec aktivnosti v zvezi z vlaganjem v turistično infrastrukturo je  
Zavod za turizem Maribor-Pohorje. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta:  
V letu 2017 je bilo za te namene načrtovanih 150.000 EUR, realiziranih pa 116.741 EUR. 
Pogodbe za nakup video kamer za nadzor Stare trte, zaporo avtoceste zaradi postavitev 
tabel, izdelavo in postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ob avtocestah, 
izdelavo mobilne turistične aplikacije mesta Maribor, izvedba pametne specializacije in 
informatizacije Stare trte ter izvedba digitalizacije in mobilno obogatenje tiskovin ter ostalih 
produktov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje so bile podpisane v letu 2016, zaradi rokov 
izvedbe in rokov plačil pa so bile obveznosti poravnane v letu 2017. V skladu s Programom 
vlaganj, potrjenim s strani župana MO Maribor, dne 15.9.2017, so bile v letu 2017 sklenjene 
tudi pogodbe za turistično obvestilno signalizacijo, vzpostavitev LCD zaslona v hiši Stare trte, 
zunanja osvetlitev hiše Stare trte, postavitev Foto Boxa v hiši Stare trte, ter nakup hišk-
prodajnih stojnic, ki so bile v celoti realizirane do konca leta 2017. 
 
742014 POMOČI »DE MINIMIS« ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA 
OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva 
 
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Namen pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva je spodbujanje podjetniške aktivnosti za 
večje investiranje podjetij v lokalnem okolju in za nastop lokalnih podjetij na tujih trgih ter 
prepoznavnost v tujini. Sredstva se dodeljujejo na osnovi novega Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM in spremembe le-tega (sprejete na seji MS 
MOM 9. 3. 2017), javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de 
minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-
2015 in št. M001-5883369-2015/I) za novo programsko obdobje 2014-2020. 
 
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
 
Sredstva v višini 38.889 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de 
minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2017 (Ur.l. RS, št. 32/17, z dne 
30.6.2017). Na razpis je prispelo skupaj 68 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v 
mikro in malih podjetjih iz Maribor pa je izpolnjevalo 54 vlagateljev, od tega so bila v letu 
2017 dodeljena sredstva 51 upravičencem, 3 upravičenci pa so sredstva prejeli v začetku 
leta 2018.  
 
911016 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MU 
OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:  
Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje 
upravnih in poslovnih prostorov (popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih 
napeljav, elektro instalacij in druga gradbena dela v zvezi z obnovo teh prostorov). Glavni cilj 
je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. z upravnimi in 
poslovnimi prostori s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti le-teh.  
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 
načrta financiranja projekta ter stanja projekta: 
V letu 2017 je bilo v te namene porabljenih 163.795 EUR. Po programu vlaganj 2017 so bila 
sredstva porabljena za investicijska vzdrževalna dela, kot so zamenjava stavbnega pohištva, 
obnova instalacij, obnova kanalizacije, podov, energetska sanacija ogrevanja in fasad ter 
ostala nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne in varčne uporabe 
poslovnih in upravnih prostorov v skladu s predpisi.  
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0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR 
 
213400 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME 
OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR 
 
Načrtovanih je bilo 13.500 EUR za nakup osnovnih sredstev. Realiziranih je bilo 4.759 EUR 
ali 35,3% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za nakup informacijske tehnike 
(osebni računalniki) in komunikacijske opreme. 
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06 MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
0601 MESTNA ČETRT CENTER 
0602 MESTNA ČETRT IVAN CANKAR 
0603 MESTNA ČETRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 
0604 MESTNA ČETRT KOROŠKA VRATA 
0605 MESTNA ČETRT MAGDALENA 
0606 MESTNA ČETRT NOVA VAS 
0607 MESTNA ČETRT POBREŽJE 
0608 MESTNA ČETRT RADVANJE 
0609 MESTNA ČETRT TABOR 
0610 MESTNA ČETRT TEZNO 
0611 MESTNA ČETRT STUDENCI 
0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ 
0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA 
0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ 
0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE 
0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE 
0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE 
 
OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS 
 
Obrazložitve so pri proračunskih postavkah posameznih MČ in KS. 
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