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VSEBINA 

 

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA 

ZA OBDOBJE 2018 DO 2021 ZA LETO 2018  

  



GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV ZA LETO 2018 
 

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo načrtovanih 48,6 mio EUR, porabljenih je bilo 
17,9 mio EUR ali 36,8% po veljavnem rebalansu. 
 

Realizirani večji projekti v letu 2018 (nad 300.000 EUR): 
 

• OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 1,6 mio EUR, 

• OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo 1,1 mio EUR, 

• OB070-17-0082 Oder na Dravi 0,3 mio EUR, 

• OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 0,5 mio EUR, 

• OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac., objektov, naprav, opreme 0,6 mio 
EUR, 

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

• OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega sistema omrežja toplote 0,6 mio EUR, 

• OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 1,7 mio EUR, 

• OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova 0,4 mio EUR, 

• OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 0,3 mio EUR, 

• OB070-18-0024 Ureditev Lackove ceste 1,1 mio EUR, 

• OB070-06-0124 Nakup zemljišč 2,7 mio EUR, 

• OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 0,3 mio EUR. 
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Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6
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0101 Mestni svet 11.000 11.000 1.676 15,2

824008 FINANCIRANJE KLUBA SDS 1.500 1.500 0 0,0

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 1.500 1.500 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.500 1.500 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.500 1.500 0 0,0

824021 FINANCIRANJE KLUBA GASILCI MARIBOR 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 3.000 3.000 0 0,0

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 3.000 3.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.000 3.000 0 0,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 500 500 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.500 2.500 0 0,0

824032 FINANCIRANJE KLUBA LISTA FRANCA 
KANGLERJA - NLS

500 500 499 99,8

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 500 500 499 99,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 500 500 499 99,8

420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 500 499 99,8

824035 FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA 
MODERNEGA CENTRA

3.500 3.500 0 0,0

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 3.500 3.500 0 0,0

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

420200 Nakup pisarniškega pohištva 500 500 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.000 3.000 0 0,0

824037 FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA 
ANDREJA FIŠTRAVCA

2.000 2.000 1.177 58,9

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 2.000 2.000 1.177 58,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 1.177 58,9

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000 2.000 1.077 53,9

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 0 100 ---

824038 FINANCIRANJE KLUBA LISTE KOLESARJEV IN 
PEŠCEV

100 100 0 0,0

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

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

420202 Nakup strojne računalniške opreme 100 100 0 0,0

0406 Urad za kulturo in mladino 562.500 622.100 350.325 56,3

103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP 
OPREME V KULTURI

389.000 439.000 136.225 31,0

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul 353.000 403.000 136.225 33,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 353.000 403.000 136.225 33,8

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0 0 1.283 ---

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0 50.000 1.991 4,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 2.294 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 6.344 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 353.000 353.000 124.313 35,2
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OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor 36.000 36.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 36.000 36.000 0 0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 36.000 36.000 0 0,0

103400 OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH 
SPOMENIKOV

0 9.600 9.600 100,0

OB070-18-0039 Postavitev in obnova kulturno zgodovinskih spomeni 0 9.600 9.600 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 9.600 9.600 100,0

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

0 9.600 0 0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 6.600 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 3.000 ---

103500 INVESTICIJE V KULTURI 0 0 31.000 ---

OB070-18-0031 Pridobitev poslovnega prostora za potrebe Narodneg 0 0 31.000 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 31.000 ---

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 0 0 31.000 ---

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 170.000 170.000 170.000 100,0

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica 170.000 170.000 170.000 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 170.000 170.000 170.000 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 170.000 170.000 170.000 100,0

0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, 

zdravstveno, socialno varstvo in 

raziskovalno dejavnost

15.846 7.923 8.098 102,2

120112 DODATNE DEJAVNOSTI JAVNIH OSNOVNIH 
ŠOL

0 0 198 ---

OB070-09-0002 !Naprej 0 0 198 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 198 ---

41330007 Regres za letni dopust 0 0 198 ---

120605 MOBILNOST OSEBJA V ŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU

15.846 7.923 7.900 99,7

OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju 15.846 7.923 7.900 99,7

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

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 400 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 15.846 7.923 7.500 94,7

402099 Drugi splošni material in storitve 15.846 7.923 7.500 94,7

0408 Urad za šport 2.243.000 2.289.955 1.577.796 68,9

105010 IZGRADNJA URBANIH 
ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN

15.000 1.000 488 48,8

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine 15.000 1.000 488 48,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 15.000 1.000 488 48,8

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 488 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000 1.000 0 0,0

105200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN 
OPREME

2.228.000 2.288.955 1.573.833 68,8

OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 2.228.000 2.288.955 1.573.833 68,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.228.000 2.288.955 1.573.833 68,8

420401 Novogradnje 0 0 186.552 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.000 97.000 51.956 53,6
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 700 55.000 1.769 3,2

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 366 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.167.300 2.136.955 1.333.189 62,4

123407 MATERIALNI STROŠKI ŠPORTNIH OBJEKTOV 0 0 3.475 ---

OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 0 0 3.475 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 3.475 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 3.475 ---

0409 Sekretariat za splošne zadeve 345.000 375.232 304.876 81,3

211812 VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA PREVENTIVA 0 0 592 ---

OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja 0 0 592 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 592 ---

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 592 ---

211816 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČ. OPREME,  
PODATKOVNIH BAZ TER TELEKOMUNIKACIJ

0 0 150 ---

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo 0 0 150 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 150 ---

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 0 150 ---

810318 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ

20.000 20.000 20.000 100,0

OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ 20.000 20.000 20.000 100,0

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

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0 0 649 ---

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 0 0 84 ---

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 1.700 1.700 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.300 18.300 19.267 105,3

810322 MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ 5.000 5.000 0 0,0

OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš 5.000 5.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000 5.000 0 0,0

810323 OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE 10.000 10.000 10.000 100,0

OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre 10.000 10.000 10.000 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 10.000 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 10.000 100,0

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

230.000 224.232 219.842 98,0

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo 230.000 224.232 219.842 98,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 230.000 224.232 219.842 98,0

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske 
opreme

0 0 420 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 71.000 71.000 35.120 49,5

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 18.000 18.000 0 0,0

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

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 2.000 2.000 3.453 172,7

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 119 ---

420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 35.000 35.000 1.580 4,5

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 4.172 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 24.232 13.707 56,6

420703 Nakup licenčne programske opreme 60.000 60.000 143.117 238,5

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 13.000 13.000 18.154 139,6
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911019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
UPRAVNIH PROSTOROV

80.000 116.000 54.293 46,8

OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme 80.000 116.000 54.293 46,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 80.000 116.000 54.293 46,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 80.000 116.000 54.293 46,8

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno 

načrtovanje

1.340.907 1.340.907 273.157 20,4

164002 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ 8.000 8.000 0 0,0

OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč 8.000 8.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 8.000 8.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000 8.000 0 0,0

164003 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA 
OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE

0 0 36.684 ---

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto 0 0 34.836 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 34.836 ---

41330200 Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve 0 0 9.060 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 25.776 ---

OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto 0 0 1.849 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 1.849 ---

41330200 Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve 0 0 1.849 ---

164006 NAKUP GASILSKE LESTVE 252.700 252.700 0 0,0

OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve 252.700 252.700 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 252.700 252.700 0 0,0

420233 Nakup gasilske opreme 252.700 252.700 0 0,0

534000 PROGRAM POŽARNEGA SKLADA 1.056.007 1.056.007 227.026 21,5

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto 100.000 100.000 142.026 142,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 100.000 100.000 142.026 142,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 100.000 100.000 142.026 142,0

OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve 785.395 785.395 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 785.395 785.395 0 0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 785.395 785.395 0 0,0

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme 170.612 170.612 85.000 49,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 170.612 170.612 85.000 49,8

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

170.612 170.612 85.000 49,8

837002 PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH 
REŠEVALNIH SIL

24.200 24.200 9.447 39,0

OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ 24.200 24.200 9.447 39,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 24.200 24.200 9.447 39,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 270 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 1.963 ---

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0 0 209 ---

420233 Nakup gasilske opreme 0 0 6.774 ---

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0 0 232 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 24.200 24.200 0 0,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije 16.393.966 16.587.836 3.704.807 22,3

101200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 910.600 928.600 240.765 25,9

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci 910.600 928.600 240.765 25,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 910.600 928.600 240.765 25,9

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 76 ---

Čas izpisa: 16.5.2019 14:54:41 Stran 4 od 30Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp
704



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

Rebalans 

proračuna II 2018-

2021,  Leto: 2018

Veljavni rebalans 

II 2018,  Leto: 

2018

Realizacija 2018,  

Leto: 2018

%(Re_2018_2018,

VeljrebII_18_2018

)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 910.600 928.600 240.689 25,9

101300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA

105.000 105.000 104.211 99,3

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale 105.000 105.000 104.211 99,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 105.000 105.000 104.211 99,3

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 105.000 105.000 91.462 87,1

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 12.749 ---

102000 INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE 1.020.000 1.020.000 33.464 3,3

OB070-12-0008 OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 1.020.000 1.020.000 33.464 3,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.020.000 1.020.000 33.464 3,3

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.020.000 1.020.000 33.464 3,3

102200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 1.271.379 1.262.070 1.109.447 87,9

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo 1.271.379 1.262.070 1.109.447 87,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.271.379 1.262.070 1.109.447 87,9

420801 Investicijski nadzor 0 0 2.416 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.271.379 1.262.070 1.107.031 87,7

103425 ŠPORTNI OBJEKTI 5.680.000 5.862.045 497.423 8,5

OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor 180.000 180.000 163.722 91,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 180.000 180.000 163.722 91,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 180.000 180.000 163.722 91,0

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt 3.162.613 2.864.181 28.686 1,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.162.613 2.864.181 28.686 1,0

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

0 0 6.696 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 17.622 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.162.613 2.864.181 4.368 0,2

OB070-16-0019 Mariborski otok - naravno kopališče 10.000 10.000 5.954 59,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 5.954 59,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 5.954 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000 10.000 0 0,0

OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finali 2.327.387 2.807.864 299.060 10,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.327.387 2.807.864 299.060 10,7

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

0 0 3.504 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 15.000 2.900 19,3

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.327.387 2.792.864 292.657 10,5

103429 URBACT III - 2C 20.900 20.900 18.451 88,3

OB070-16-0013 URBACT III - 2Chance 20.900 20.900 18.451 88,3

PV-EU EU sredstva 20.900 20.900 6.227 29,8

400000 Osnovne plače 17.000 17.000 0 0,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0 0 1.214 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 2.000 2.000 2.318 115,9

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 2.251 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 1.900 1.900 343 18,1

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 0 101 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 12.225 ---

400000 Osnovne plače 0 0 3.671 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 325 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 241 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 19 ---
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401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 2 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 4 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 6.414 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 121 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 1.213 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 65 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 136 ---

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 0 13 ---

103430 FOCUS IN CD 62.000 62.000 51.914 83,7

OB070-16-0067 FOCUS IN CD 62.000 62.000 51.914 83,7

PV-DP Domači partnerji 0 0 2 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 2 ---

PV-EU EU sredstva 47.000 47.000 0 0,0

400000 Osnovne plače 21.000 21.000 0 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 20.000 20.000 0 0,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 6.000 6.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 15.000 15.000 51.912 346,1

400000 Osnovne plače 15.000 15.000 22.952 153,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 2.031 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 1.506 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 122 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 12 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 23 ---

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0 0 5.422 ---

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in 
podobno

0 0 397 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 638 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 2.129 ---

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije 
proslav in podobne storitve

0 0 2.788 ---

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 0 4 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 514 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 5.038 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 474 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 50 ---

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 0 1.476 ---

420201 Nakup pisarniške opreme 0 0 1.974 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 3.680 ---

420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 683 ---

103431 URBACT III - CREATIVE SPIRITS 20.000 26.000 25.521 98,2

OB070-16-0074 URBACT III - Creative Spirits 20.000 26.000 25.521 98,2

PV-EU EU sredstva 12.000 12.000 9.316 77,6

400000 Osnovne plače 12.000 12.000 0 0,0

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 846 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 4.018 ---

402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 130 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 906 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 993 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 2.424 ---
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PV-LS Lastna proračunska sredstva 8.000 14.000 16.205 115,8

400000 Osnovne plače 0 0 5.938 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 525 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 390 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 31 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 4 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 6 ---

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in 
podobno

0 0 1.220 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 5.000 11.000 5.709 51,9

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 0 4 ---

402402 Stroški prevoza v državi 0 0 58 ---

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

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 860 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 3.000 3.000 253 8,4

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 363 ---

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 0 6 ---

103518 PROJEKTI TUS 1.423.843 1.393.843 445.419 32,0

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave 276.043 276.043 17.001 6,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 126.043 126.043 17.001 13,5

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 126.043 126.043 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 14.622 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 2.379 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 150.000 150.000 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 150.000 150.000 0 0,0

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru 400.000 400.000 229.294 57,3

PV-EU EU sredstva 0 0 3.965 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 3.965 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 250.000 180.000 225.329 125,2

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 60.703 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 10.492 ---

402999 Drugi operativni odhodki 0 0 2.674 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000 100.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 910 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 125.471 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 150.000 80.000 25.078 31,4

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 150.000 220.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 150.000 220.000 0 0,0

OB070-15-0005 Obnova Skate parka 150.000 150.000 35.709 23,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 75.000 75.000 35.709 47,6

402999 Drugi operativni odhodki 0 0 1.161 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 75.000 75.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 24.337 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 10.211 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 75.000 75.000 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 75.000 75.000 0 0,0

Čas izpisa: 16.5.2019 14:54:42 Stran 7 od 30Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp
707



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

Rebalans 

proračuna II 2018-

2021,  Leto: 2018

Veljavni rebalans 

II 2018,  Leto: 

2018

Realizacija 2018,  

Leto: 2018

%(Re_2018_2018,

VeljrebII_18_2018

)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

OB070-16-0012 PROJEKTI TUS 102.000 102.000 22.996 22,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 102.000 102.000 22.996 22,6

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 5.917 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 2.015 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 102.000 102.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 15.065 ---

OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta 150.000 150.000 42.558 28,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 115.000 115.000 42.558 37,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 3.782 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 65.000 65.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 50.000 50.000 38.776 77,6

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 35.000 35.000 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.000 35.000 0 0,0

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej 180.000 180.000 39.918 22,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 60.000 60.000 39.918 66,5

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 2.685 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 3.904 ---

402999 Drugi operativni odhodki 0 0 1.837 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000 30.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000 30.000 31.492 105,0

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 120.000 120.000 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 120.000 120.000 0 0,0

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku 165.800 135.800 54.227 39,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 165.800 135.800 54.227 39,9

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 18.500 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 19.215 ---

420600 Nakup zemljišč 165.800 135.800 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 16.512 ---

OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici 0 0 3.717 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 3.717 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 3.717 ---

103519 RESOLVE 51.000 51.000 40.265 79,0

OB070-16-0015 RESOLVE 51.000 51.000 40.265 79,0

PV-EU EU sredstva 42.000 42.000 0 0,0

400000 Osnovne plače 23.000 23.000 0 0,0

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

402405 Stroški prevoza v tujini 10.000 10.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 9.000 9.000 40.265 447,4

400000 Osnovne plače 0 0 13.433 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.190 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 882 ---

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 ---

402000 Pisarniški material in storitve 0 0 250 ---

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0 0 1.522 ---
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402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in 
podobno

0 0 800 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 1.322 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 9.000 9.000 15.567 173,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0 0 113 ---

402402 Stroški prevoza v državi 0 0 35 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 446 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 1.562 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 2.535 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 28 ---

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 0 226 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 263 ---

103520 GREENCYCLE 107.125 107.125 89.433 83,5

OB070-16-0076 GREENCYCLE 107.125 107.125 89.431 83,5

PV-EU EU sredstva 91.056 91.056 0 0,0

400000 Osnovne plače 57.500 57.500 0 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 26.556 26.556 0 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 7.000 7.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 16.069 16.069 82.111 511,0

400000 Osnovne plače 0 0 18.560 ---

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 101 ---

400100 Regres za letni dopust 0 0 843 ---

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 0 708 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.651 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 1.224 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 99 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 56 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 17 ---

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

0 0 319 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 16.069 16.069 44.233 275,3

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0 0 217 ---

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 0 27 ---

402402 Stroški prevoza v državi 0 0 6 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 980 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 1.903 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 3.634 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 331 ---

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 0 355 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 2.407 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 4.441 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 0 0 7.320 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 7.320 ---

OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta 0 0 2 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 2 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 2 ---

103521 NEWGENERATIONSKILLS 77.000 77.000 43.547 56,6

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul 0 0 9 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 9 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 9 ---
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OB070-17-0002 NewGenerationSkills 77.000 77.000 43.538 56,5

PV-EU EU sredstva 32.000 32.000 0 0,0

400000 Osnovne plače 32.000 32.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 45.000 45.000 43.538 96,8

400000 Osnovne plače 0 0 16.504 ---

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 124 ---

400100 Regres za letni dopust 0 0 843 ---

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 0 601 ---

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0 0 229 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.472 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 1.091 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 79 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 41 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 17 ---

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

0 0 235 ---

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0 0 90 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 4.174 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 42.000 42.000 8.533 20,3

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0 0 66 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 150 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 574 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 3.000 3.000 1.102 36,7

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 69 ---

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 0 53 ---

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 4.997 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 2.496 ---

103522 IZGRADNJA DOMA MČ KOROŠKA VRATA 557.185 557.185 16.177 2,9

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata 557.185 557.185 16.177 2,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 557.185 557.185 16.177 2,9

420401 Novogradnje 557.185 557.185 14.238 2,6

420801 Investicijski nadzor 0 0 1.938 ---

103524 KOLESARSKA SPREHAJALNA POT 
BRESTERNICA-SIDRO-VESLAŠKI CENTER

132.038 117.038 1.671 1,4

OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici 132.038 117.038 1.671 1,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 132.038 117.038 1.671 1,4

420401 Novogradnje 132.038 117.038 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 1.671 ---

103527 ODER NA DRAVI 343.488 411.988 336.711 81,7

OB070-17-0082 Oder na Dravi 343.488 411.988 336.711 81,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 343.488 411.988 336.711 81,7

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 3.620 ---

402799 Druge odškodnine in kazni 0 0 4.117 ---

420401 Novogradnje 343.488 343.488 302.425 88,1

420801 Investicijski nadzor 0 0 11.342 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 12.828 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 68.500 2.379 3,5
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103528 ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV - 
JZP

66.000 66.000 24.000 36,4

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov 10.000 10.000 10.000 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 10.000 100,0

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

10.000 10.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 7.105 ---

41330100 Prispevki delodajalcev 0 0 2.643 ---

41331000 Tek.transf.v javne zavode -za premije 
kolekt.dodat.pokoj.zav

0 0 252 ---

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0014 OŠ Slave Klavore Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

Čas izpisa: 16.5.2019 14:54:43 Stran 11 od 30Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp
711



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

Rebalans 

proračuna II 2018-

2021,  Leto: 2018

Veljavni rebalans 

II 2018,  Leto: 

2018

Realizacija 2018,  

Leto: 2018

%(Re_2018_2018,

VeljrebII_18_2018

)

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Maribor

EUR EUR EUR

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP) 4.000 4.000 1.000 25,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 1.000 25,0

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

4.000 4.000 0 0,0

41330000 Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge 
izd.zaposl.

0 0 1.000 ---

103529 MARIBORSKA KNJIŽNICA 3.180.000 3.180.000 15.238 0,5

OB070-17-0007 Mariborska knjižnica 0 0 12.188 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 12.188 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 12.188 ---

OB070-17-0081 Mariborska knjižnica-objekt Probanka 3.180.000 3.180.000 3.050 0,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.180.000 3.180.000 3.050 0,1

402099 Drugi splošni material in storitve 150.000 150.000 0 0,0

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 2.860.000 2.860.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 170.000 170.000 3.050 1,8

103530 KOROŠKA CESTA 386.217 386.217 138.144 35,8

OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom 386.217 386.217 138.144 35,8

PV-EU EU sredstva 70.722 70.722 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 70.722 70.722 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 315.495 315.495 138.144 43,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 166.572 166.572 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 120.210 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 148.923 148.923 17.934 12,0
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107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA

259.190 259.190 0 0,0

OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 259.190 259.190 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 259.190 259.190 0 0,0

420401 Novogradnje 259.190 259.190 0 0,0

107100 ZD DR. A. DROLCA - ZP TEZNO 266.000 142.000 99.159 69,8

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Ma 266.000 142.000 99.159 69,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 266.000 142.000 99.159 69,8

402999 Drugi operativni odhodki 0 0 89.359 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 266.000 142.000 9.800 6,9

107105 ZD DR. ADOLFA DROLCA - OKULISTIKA 147.000 147.000 41.218 28,0

OB070-18-0004 ZD dr. Adolfa Drolca - Okulistika 147.000 147.000 41.218 28,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 147.000 147.000 41.218 28,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 147.000 147.000 0 0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 41.218 ---

222407 SULPITER 30.000 30.000 20.717 69,1

OB070-16-0069 SULPITER 30.000 30.000 20.717 69,1

PV-EU EU sredstva 22.610 22.610 0 0,0

400000 Osnovne plače 21.000 21.000 0 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 1.610 1.610 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 7.390 7.390 20.717 280,3

400000 Osnovne plače 0 0 13.233 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.171 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 868 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 70 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 8 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 13 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 6.000 6.000 0 0,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 460 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 1.010 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 1.390 1.390 883 63,6

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 610 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 2.101 ---

420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 289 ---

222408 URBAN INNO 65.000 65.000 46.053 70,9

OB070-16-0070 URBAN INNO 65.000 65.000 46.053 70,9

PV-EU EU sredstva 52.700 52.700 0 0,0

400000 Osnovne plače 45.000 45.000 0 0,0

402099 Drugi splošni material in storitve 7.700 7.700 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 12.300 12.300 46.053 374,4

400000 Osnovne plače 0 0 25.789 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 2.282 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 1.692 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 137 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 15 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 26 ---

402000 Pisarniški material in storitve 0 0 209 ---

402007 Računalniške storitve 0 0 7.985 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 3.395 ---
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402099 Drugi splošni material in storitve 6.300 6.300 0 0,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 346 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 481 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 6.000 6.000 827 13,8

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 136 ---

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 0 0 293 ---

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 0 440 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 1.738 ---

420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 262 ---

222410 NEWPILGRIMAGE 45.000 50.000 43.112 86,2

OB070-17-0083 NewPilgrimAge 45.000 50.000 43.112 86,2

PV-EU EU sredstva 6.000 6.000 0 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 6.000 6.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 39.000 44.000 43.112 98,0

400000 Osnovne plače 24.000 29.000 8.173 28,2

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 723 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 536 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 43 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 22 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 8 ---

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0 0 884 ---

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 0 0 204 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 2.556 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 15.000 15.000 18.589 123,9

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije 
proslav in podobne storitve

0 0 1.353 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 128 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 558 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 869 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 12 ---

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 0 1.650 ---

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0 0 4.400 ---

402912 Posebni davek na določene prejemke 0 0 1.100 ---

402999 Drugi operativni odhodki 0 0 567 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 736 ---

222413 URBAN SOIL 4 FOOD 22.000 61.000 46.425 76,1

OB070-18-0003 URBAN SOIL 4 FOOD 22.000 61.000 46.425 76,1

PV-EU EU sredstva 0 0 1.470 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 1.159 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 311 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 22.000 61.000 44.956 73,7

400000 Osnovne plače 20.000 20.000 11.513 57,6

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0 0 147 ---

400100 Regres za letni dopust 0 0 702 ---

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 0 622 ---

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0 0 27 ---

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

0 0 1.789 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.190 ---
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401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 882 ---

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

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 40 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 13 ---

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

0 0 253 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 260 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 2.000 19.000 23.963 126,1

402402 Stroški prevoza v državi 0 0 234 ---

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0 0 238 ---

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 697 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 672 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 33 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 1.358 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 22.000 0 0,0

420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 250 ---

222414 MELINDA 0 14.000 6.420 45,9

OB070-18-0035 MELINDA 0 14.000 6.420 45,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 14.000 6.420 45,9

400000 Osnovne plače 0 14.000 4.856 34,7

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 430 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 319 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 26 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 3 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 5 ---

402402 Stroški prevoza v državi 0 0 8 ---

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

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 520 ---

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 0 9 ---

222415 SNAPSHOTS FROM THE BORDERS 0 7.634 3.255 42,6

OB070-18-0036 Snapshots from the borders 0 7.634 3.255 42,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 7.634 3.255 42,6

400000 Osnovne plače 0 0 881 ---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 78 ---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 0 58 ---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 0 5 ---

401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 1 ---

401300 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 1 ---

402000 Pisarniški material in storitve 0 0 169 ---

402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 459 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 0 7.634 0 0,0

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije 
proslav in podobne storitve

0 0 1.604 ---

223000 OBNOVA OPREME 71.000 103.000 91.648 89,0

OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci 71.000 103.000 91.648 89,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 71.000 103.000 91.648 89,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 71.000 103.000 91.648 89,0
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223100 OBNOVA OPREME 75.000 75.000 75.000 100,0

OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo 75.000 75.000 75.000 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 75.000 75.000 75.000 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 75.000 75.000 75.000 100,0

0413 Urad za komunalo, promet in prostor 25.368.085 25.550.423 10.348.447 40,5

151004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
VODOVODNEGA OMREŽJA

1.542.164 1.542.164 546.210 35,4

OB070-07-0098 Investicije in  investic. vzdrževanje vodovodov 1.542.164 1.542.164 546.210 35,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.542.164 1.542.164 546.210 35,4

402099 Drugi splošni material in storitve 3.000 3.000 216 7,2

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 976 ---

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

5.000 5.000 0 0,0

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

420401 Novogradnje 1.348.164 1.348.164 219.283 16,3

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 88.000 88.000 297.822 338,4

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 15.000 15.000 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 2.000 2.000 7.784 389,2

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 66.000 66.000 15.960 24,2

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.000 4.000 4.170 104,3

151013 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO 
VODOVODNEGA OMREŽJA

60.000 60.000 50.446 84,1

OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov 60.000 60.000 50.446 84,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 60.000 60.000 50.446 84,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 0 21.028 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 60.000 60.000 29.418 49,0

151107 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA 46.000 46.000 28.557 62,1

OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo 46.000 46.000 28.557 62,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 46.000 46.000 28.557 62,1

420801 Investicijski nadzor 0 0 800 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 46.000 46.000 3.930 8,5

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 23.827 ---

151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA 
OMREŽJA

3.847.000 3.847.000 635.320 16,5

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme 3.057.638 3.057.638 635.320 20,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.057.638 3.057.638 635.320 20,8

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 1.237 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 732 ---

402799 Druge odškodnine in kazni 0 0 920 ---

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

0 0 2.255 ---

420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega 
režima

0 0 1.125 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 12.777 ---

420401 Novogradnje 2.951.638 2.951.638 268.995 9,1

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 77.000 77.000 290.747 377,6

420600 Nakup zemljišč 0 0 4.779 ---

420801 Investicijski nadzor 15.000 15.000 6.811 45,4

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 30.030 ---
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420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 14.000 14.000 14.910 106,5

OB070-18-0033 Kanalizacija Spodnji Limbuš 392.086 392.086 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 105.837 392.086 0 0,0

420401 Novogradnje 105.837 392.086 0 0,0

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 286.249 0 0 ---

420401 Novogradnje 286.249 0 0 ---

OB070-18-0034 Kanalizacija Razvanje 397.276 397.276 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 128.386 397.276 0 0,0

420401 Novogradnje 128.386 397.276 0 0,0

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 268.890 0 0 ---

420401 Novogradnje 268.890 0 0 ---

151119 KANALIZACIJA LIMBUŠ 670.000 670.000 170.431 25,4

OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš 670.000 670.000 170.431 25,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 670.000 670.000 170.431 25,4

420401 Novogradnje 640.000 640.000 168.689 26,4

420801 Investicijski nadzor 20.000 20.000 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 1.742 34,9

151201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA 
PLINA

585.000 585.000 327.745 56,0

OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote 0 0 128 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 128 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 128 ---

OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 585.000 585.000 327.617 56,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 585.000 585.000 327.617 56,0

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

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

10.000 10.000 11.181 111,8

420401 Novogradnje 485.000 485.000 261.534 53,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 52.000 52.000 28.470 54,8

420801 Investicijski nadzor 10.000 10.000 4.334 43,3

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 21.150 105,8

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 948 19,0

151203 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE

779.000 779.000 564.822 72,5

OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote 779.000 779.000 564.822 72,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 779.000 779.000 564.822 72,5

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 3.950 ---

420401 Novogradnje 557.000 557.000 239.799 43,1

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 180.000 180.000 285.108 158,4

420801 Investicijski nadzor 8.000 8.000 4.327 54,1

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 19.000 19.000 25.420 133,8

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 15.000 15.000 6.218 41,5

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
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151217 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (JAVNE 
ELEKTRIČNE POLNILNICE)

24.400 24.400 23.238 95,2

OB070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti 24.400 24.400 23.238 95,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 24.400 24.400 23.238 95,2

420299 Nakup druge opreme in napeljav 24.400 24.400 23.238 95,2

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

270.000 346.200 56.982 16,5

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic 81.000 157.200 49.382 31,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 81.000 157.200 49.382 31,4

402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 2.428 ---

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 0 0 3.822 ---

420401 Novogradnje 0 20.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 81.000 137.200 26.888 19,6

420501 Obnove 0 0 12.742 ---

420801 Investicijski nadzor 0 0 43 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 3.459 ---

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku 189.000 189.000 7.601 4,0

PV-EU EU sredstva 72.000 0 0 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 72.000 0 0 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 99.000 189.000 7.601 4,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 99.000 189.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 2.416 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 5.185 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 18.000 0 0 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.000 0 0 ---

151413 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ 205.000 185.000 5.978 3,2

OB070-07-0057 Javna stranišča 205.000 185.000 5.978 3,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 205.000 185.000 5.978 3,2

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 205.000 185.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 5.978 ---

151502 CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI 35.966 35.966 0 0,0

OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki 35.966 35.966 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 35.966 35.966 0 0,0

420401 Novogradnje 35.966 35.966 0 0,0

152001 TEHNIČNO UREJANJE PROMETA 390.000 427.700 288.076 67,4

OB070-07-0031 Kolesarski promet 40.000 40.000 18.906 47,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 18.906 47,3

420401 Novogradnje 30.000 30.000 15.533 51,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000 5.000 3.373 67,5

420501 Obnove 5.000 5.000 0 0,0

OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave 166.000 159.900 161.262 100,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 166.000 159.900 161.262 100,9

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.000 2.000 1.405 70,2

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 1.990 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 3.640 ---

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske 
opreme

0 0 12.096 ---

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 0 0 2.403 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.000 10.000 14.731 147,3
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420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 1.000 0 0,0

420401 Novogradnje 150.000 143.900 37.998 26,4

420501 Obnove 0 0 871 ---

420801 Investicijski nadzor 3.000 3.000 1.995 66,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 31.823 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 52.312 ---

OB070-07-0035 Umirjanje prometa 184.000 227.800 107.908 47,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 184.000 227.800 107.908 47,4

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 2.135 ---

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 0 0 527 ---

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 184.000 184.000 9.396 5,1

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 43.800 79.896 182,4

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 7.652 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 8.302 ---

152014 PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH 
SISTEMOV

20.000 36.000 26.201 72,8

OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov 20.000 36.000 26.201 72,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 20.000 36.000 26.201 72,8

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 2.783 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.000 20.000 7.000 35,0

420401 Novogradnje 0 16.000 16.238 101,5

420801 Investicijski nadzor 0 0 180 ---

152016 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO 
AVTOBUSNEGA PROMETA

2.021.467 2.021.467 1.926.234 95,3

OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 249.000 249.000 181.736 73,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 249.000 249.000 181.736 73,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 455 ---

402405 Stroški prevoza v tujini 0 0 1.860 ---

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 0 0 5.541 ---

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

10.000 10.000 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 169.000 169.000 16.630 9,8

420401 Novogradnje 0 0 26.434 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 70.000 70.000 5.906 8,4

420501 Obnove 0 0 1.171 ---

420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 117.608 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 1.647 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 4.485 ---

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 1.772.467 1.772.467 1.744.498 98,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.772.467 1.772.467 1.744.498 98,4

420102 Nakup avtobusov in minibusov 1.772.467 1.772.467 1.739.850 98,2

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.998 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 2.650 ---

152017 STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA 
SISTEMA SEMAFORJEV

40.000 40.000 0 0,0

OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev 40.000 40.000 0 0,0

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

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

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 30.000 0 0,0
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420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.000 4.000 0 0,0

152018 PROJEKT ELIPTIC 8.000 9.538 9.538 100,0

OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC 8.000 9.538 9.538 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 8.000 9.538 9.538 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 7.000 8.500 9.353 110,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 500 538 185 34,4

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 300 300 0 0,0

402405 Stroški prevoza v tujini 200 200 0 0,0

152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
OBČINSKIH CEST

933.000 993.000 387.810 39,1

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest 220.000 220.000 10.138 4,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 220.000 220.000 10.138 4,6

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000 40.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 135.000 135.000 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 30.000 30.000 4.526 15,1

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

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 10.000 5.612 56,1

OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova 713.000 773.000 377.672 48,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 713.000 773.000 377.672 48,9

420401 Novogradnje 683.000 743.000 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000 30.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 371.950 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 5.722 ---

152112 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA 141.000 170.400 150.379 88,3

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela 141.000 170.400 150.379 88,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 141.000 170.400 150.379 88,3

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 15.775 ---

420600 Nakup zemljišč 84.000 113.400 124.147 109,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 57.000 57.000 10.457 18,4

152153 SANACIJA MALEČNIŠKEGA MOSTU 18.459 18.459 18.459 100,0

OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu 18.459 18.459 18.459 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 18.459 18.459 18.459 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.392 4.392 4.392 100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 14.067 14.067 14.067 100,0

152154 SANACIJA TITOVEGA MOSTU 85.000 85.000 0 0,0

OB070-08-0007 Sanacija Titove ceste 85.000 85.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 85.000 85.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 60.000 60.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 25.000 25.000 0 0,0

152155 SANACIJA PLAZOV 150.000 150.000 44.501 29,7

OB070-16-0003 Sanacija plazov 150.000 150.000 44.501 29,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 150.000 150.000 44.501 29,7

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 5.197 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 74.000 74.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000 50.000 39.303 78,6

420801 Investicijski nadzor 3.000 3.000 0 0,0

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
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152158 TRŽNICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 70.000 70.000 53.519 76,5

OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje 70.000 70.000 53.519 76,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 70.000 70.000 53.519 76,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 70.000 70.000 39.521 56,5

420801 Investicijski nadzor 0 0 799 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 13.199 ---

152160 CESTNO ŽELEZNIŠKI PODVOZ NA 
LJUBLJANSKI ULICI

930.904 888.004 322.907 36,4

OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 930.904 888.004 322.907 36,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 930.904 888.004 322.907 36,4

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0 0 1.137 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 1.647 ---

420401 Novogradnje 880.904 838.004 276.713 33,0

420801 Investicijski nadzor 20.000 20.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 30.000 30.000 43.410 144,7

152200 SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB 
IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST

2.740.000 2.636.200 15.118 0,6

OB070-06-0050 zahodna obvoznica-IV. Etapa 200.000 200.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 200.000 200.000 0 0,0

420401 Novogradnje 200.000 200.000 0 0,0

OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest 2.540.000 2.436.200 15.118 0,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.540.000 2.436.200 15.118 0,6

420401 Novogradnje 2.525.000 2.421.200 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 10.000 15.118 151,2

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

152500 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 
POKOPALIŠČA

112.278 131.278 95.882 73,0

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč 112.278 131.278 95.882 73,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 112.278 131.278 95.882 73,0

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0 0 1.671 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 102.278 102.278 0 0,0

420401 Novogradnje 0 0 67.592 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 13.216 ---

420501 Obnove 0 0 12.002 ---

420801 Investicijski nadzor 5.000 5.000 1.400 28,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 24.000 0 0,0

152600 STORITVENA PRISTOJBINA 0 0 38.007 ---

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme 0 0 38.007 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 38.007 ---

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0 0 38.007 ---

153009 AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

30.000 30.000 12.134 40,5

OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij 30.000 30.000 12.134 40,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 12.134 40,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 30.000 12.134 40,5
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153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV 
(ELEMENTARNE NEZGODE)

72.000 72.000 2.379 3,3

OB070-10-0122 Ureditev propustov 72.000 72.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 72.000 72.000 0 0,0

420401 Novogradnje 5.000 5.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 64.000 64.000 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 2.000 2.000 0 0,0

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

OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela 0 0 2.379 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 2.379 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 2.379 ---

153109 UREDITEV LACKOVE CESTE 1.154.821 1.154.821 1.125.356 97,5

OB070-18-0024 Ureditev Lackove ceste 1.154.821 1.154.821 1.125.356 97,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 643.226 643.226 1.125.356 175,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 4.514 ---

420401 Novogradnje 589.386 589.386 1.073.915 182,2

420800 Študija o izvedljivosti projekta 53.840 53.840 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 0 0 14.707 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 23.790 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 8.430 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 511.595 511.595 0 0,0

420401 Novogradnje 511.595 511.595 0 0,0

153110 UREDITEV STRELIŠKE CESTE 201.901 201.901 191.151 94,7

OB070-18-0025 Ureditev Streliške ceste 201.901 201.901 191.151 94,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 201.901 201.901 191.151 94,7

420401 Novogradnje 171.901 171.901 163.335 95,0

420800 Študija o izvedljivosti projekta 30.000 30.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 23.912 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 3.904 ---

153111 UREDITEV CAFOVE ULICE 0 6.100 0 0,0

OB070-18-0037 Ureditev Cafove ulice 0 6.100 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 6.100 0 0,0

420401 Novogradnje 0 6.100 0 0,0

153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
JAVNE RAZSVETLJAVE

112.000 127.000 69.750 54,9

OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo 112.000 127.000 69.750 54,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 112.000 127.000 69.750 54,9

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 1.423 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 2.308 ---

420401 Novogradnje 110.000 125.000 60.724 48,6

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 5.295 ---

153300 REŽIJSKI OBRAT 9.000 9.000 9.726 108,1

OB070-10-0126 Režijski obrat 9.000 9.000 9.726 108,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 9.000 9.000 9.726 108,1

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 127 ---

402100 Uniforme in službena obleka 0 0 206 ---

402108 Drobni inventar 0 0 41 ---
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420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 4.000 4.000 6.385 159,6

420237 Nakup opreme za varovanje 0 0 1.483 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.179 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000 5.000 305 6,1

153504 AVTOBUSNA POSTAJA 40.000 40.000 22.634 56,6

OB070-07-0039 Avtobusna postaja 40.000 40.000 22.634 56,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 22.634 56,6

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

1.000 1.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 36.000 36.000 14.084 39,1

42050050 Vplačila za rezervni sklad 0 0 8.550 ---

420501 Obnove 3.000 3.000 0 0,0

153510 INV. VZDRŽ. KROŽNO KABINSKE ŽIČNICE 158.000 228.000 211.953 93,0

OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic 158.000 228.000 211.953 93,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 158.000 228.000 211.953 93,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 117.546 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 158.000 228.000 94.406 41,4

153512 DRAVSKA KOLESARSKA POT 30.000 30.000 30.341 101,1

OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor 30.000 30.000 30.341 101,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 30.341 101,1

420401 Novogradnje 25.000 25.000 22.922 91,7

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 7.419 148,4

153515 PROJEKTI TUS - MOBILNOST 1.990.551 1.990.551 107.545 5,4

OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot 200.000 200.000 13.495 6,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 100.000 100.000 13.495 13,5

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 9.225 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000 100.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 4.270 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 100.000 100.000 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000 100.000 0 0,0

OB070-17-0090 Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS 909.800 909.800 28.304 3,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 313.210 313.210 28.304 9,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 313.210 313.210 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 28.304 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 596.590 596.590 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 596.590 596.590 0 0,0

OB070-17-0091 Ureditev sistema P&R in B&R z JPP 86.413 76.413 10.673 14,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 86.413 76.413 10.673 14,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 86.413 76.413 0 0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 10.673 ---

OB070-18-0022 TUS - Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cest 261.690 261.690 22.570 8,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 90.090 90.090 22.570 25,1

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 90.090 90.090 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 22.570 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 171.600 171.600 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 171.600 171.600 0 0,0
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OB070-18-0023 TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Tit 389.030 389.030 20.728 5,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 129.600 129.600 20.728 16,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve

0 0 2.342 ---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 129.600 129.600 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 17.775 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 610 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 259.429 259.429 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 259.429 259.429 0 0,0

OB070-18-0028 TUS - Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešn 143.618 143.618 11.775 8,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 49.442 49.442 11.775 23,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 49.442 49.442 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 11.775 ---

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 94.176 94.176 0 0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 94.176 94.176 0 0,0

OB070-18-0038 TUS-POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA E-BUS 0 10.000 0 0,0

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

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 10.000 0 0,0

153800 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ

50.000 50.000 24.941 49,9

OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba 50.000 50.000 24.941 49,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 50.000 50.000 24.941 49,9

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

0 0 475 ---

420401 Novogradnje 50.000 50.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 16.637 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 7.829 ---

163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - 
NAKUPI ZEMLJIŠČ

2.041.000 2.042.000 1.520.852 74,5

OB070-06-0122 Priprava zemljišč 0 0 1.209 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 1.209 ---

420600 Nakup zemljišč 0 0 1.209 ---

OB070-06-0124 Nakup zemljišč 2.041.000 2.042.000 1.519.643 74,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.041.000 2.042.000 1.519.643 74,4

420600 Nakup zemljišč 2.041.000 2.042.000 1.519.643 74,4

163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ 0 0 1.710 ---

OB070-06-0122 Priprava zemljišč 0 0 1.710 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 1.710 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 1.710 ---

163604 NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA 1.300.000 1.300.000 1.142.923 87,9

OB070-06-0124 Nakup zemljišč 1.300.000 1.300.000 1.142.923 87,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.300.000 1.300.000 1.142.923 87,9

420600 Nakup zemljišč 1.300.000 1.300.000 1.142.923 87,9

163606 NAKUP ZEMLJIŠČA JARČEVA ULICA 224.174 213.674 2.841 1,3

OB070-18-0026 Nakup zemljišč Jarčeva ulica 224.174 213.674 2.841 1,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 224.174 213.674 2.841 1,3

420600 Nakup zemljišč 224.174 213.674 2.841 1,3
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164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA 
CONA TE 5 TEZNO

88.000 88.000 0 0,0

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno 88.000 88.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 88.000 88.000 0 0,0

420400 Priprava zemljišča 88.000 88.000 0 0,0

164501 CESTA S-J-3-SEVERNI DEL 400.000 400.000 0 0,0

OB070-16-0073 Cesta S-J-3-severni del 400.000 400.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 130.130 400.000 0 0,0

420401 Novogradnje 130.130 400.000 0 0,0

PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 269.870 0 0 ---

420401 Novogradnje 269.870 0 0 ---

164502 CESTA S-J-3 - JUŽNI DEL, ODVOZ ZEMLJINE 854.000 854.000 0 0,0

OB070-17-0084 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine 854.000 854.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 854.000 854.000 0 0,0

420401 Novogradnje 854.000 854.000 0 0,0

164503 CESTA S-J-3 - JUŽNI DEL, PRESTAVITEV 
PLINOVODA

610.000 610.000 6.300 1,0

OB070-17-0085 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda 610.000 610.000 6.300 1,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 610.000 610.000 6.300 1,0

420401 Novogradnje 610.000 610.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 6.300 ---

164504 CESTA S-J-3, JUŽNI DEL, GRADNJA CESTE 40.000 40.000 10.371 25,9

OB070-17-0086 Cesta S-J-3 - južni del, gradnja ceste 40.000 40.000 10.371 25,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 40.000 40.000 10.371 25,9

420401 Novogradnje 40.000 40.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 5.759 ---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 4.612 ---

164506 PODVOZ LEDINA 117.000 117.000 0 0,0

OB070-17-0088 Podvoz Ledina 117.000 117.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 117.000 117.000 0 0,0

420401 Novogradnje 117.000 117.000 0 0,0

511302 NOVOLETNA KRASITEV MESTA 120.000 147.600 69.184 46,9

OB070-11-0061 Novoletna krasitev 120.000 147.600 69.184 46,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 120.000 147.600 69.184 46,9

402099 Drugi splošni material in storitve 10.000 10.000 1.978 19,8

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.500 1.500 0 0,0

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

15.000 15.000 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 83.500 111.100 11.203 10,1

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 6.125 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 48.268 ---

420801 Investicijski nadzor 0 0 1.610 ---

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

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z 

neprem. prem.

1.582.658 1.484.658 1.163.250 78,4

161005 INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 69.730 69.730 60.767 87,2

OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva 69.730 69.730 60.767 87,2

PV-EU EU sredstva 0 0 753 ---

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 0 753 ---
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PV-LS Lastna proračunska sredstva 69.730 69.730 60.014 86,1

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 69.730 69.730 60.014 86,1

162300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
POSLOVNIH PROSTOROV

486.328 441.328 374.777 84,9

OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
PROSTOROV

231.800 186.800 120.290 64,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 231.800 186.800 120.290 64,4

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0 0 2.705 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 388 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 226.300 181.300 115.680 63,8

420501 Obnove 2.500 2.500 0 0,0

420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 0 0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 1.516 75,8

OB070-07-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. 
PROSTOROV

2.700 2.700 2.659 98,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.700 2.700 2.659 98,5

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.700 2.700 2.659 98,5

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 251.828 251.828 251.828 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 251.828 251.828 251.828 100,0

420000 Nakup poslovnih stavb 251.828 251.828 0 0,0

420600 Nakup zemljišč 0 0 251.828 ---

521101 STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI 
PROSTORI

114.100 159.100 152.501 95,9

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori 114.100 159.100 152.501 95,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 114.100 159.100 152.501 95,9

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0 0 1.076 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 114.000 159.000 72.562 45,6

42050050 Vplačila za rezervni sklad 0 0 78.748 ---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 100 100 116 116,0

550000 UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM 44.500 56.535 53.424 94,5

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM 44.500 56.535 53.424 94,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 44.500 56.535 53.424 94,5

432100 Investicijski transferi javnim skladom 44.500 56.535 53.424 94,5

552000 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
STANOVANJ

269.000 256.965 207.233 80,7

OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 80.000 67.965 18.233 26,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 80.000 67.965 18.233 26,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 22.000 22.000 433 2,0

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

432100 Investicijski transferi javnim skladom 55.000 42.965 17.800 41,4

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 189.000 189.000 189.000 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 189.000 189.000 189.000 100,0

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 189.000 189.000 189.000 100,0

711012 POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ 
KMETIJSTVA

19.800 19.800 19.798 100,0

OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva 19.800 19.800 19.798 100,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 19.800 19.800 19.798 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 19.800 19.800 0 0,0

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 0 19.798 ---
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721000 VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 199.600 199.600 107.228 53,7

OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja 199.600 199.600 107.228 53,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 199.600 199.600 107.228 53,7

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0 0 179 ---

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 199.600 199.600 107.050 53,6

742012 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA 200.000 102.000 63.400 62,2

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura 200.000 102.000 63.400 62,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 200.000 102.000 63.400 62,2

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

30.000 49.600 0 0,0

41330200 Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve 0 0 63.400 ---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 170.000 52.400 0 0,0

742014 POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ 
PODJETNIŠTVA

109.600 109.600 68.878 62,8

OB070-16-0009 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva 109.600 109.600 68.878 62,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 109.600 109.600 68.878 62,8

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.600 19.600 0 0,0

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 90.000 90.000 68.878 76,5

911016 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
MESTNE UPRAVE

70.000 70.000 55.244 78,9

OB070-06-0137 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH 
PROSTOROV

70.000 70.000 55.244 78,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 70.000 70.000 55.244 78,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 63.000 63.000 51.407 81,6

420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 573 57,3

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000 6.000 3.264 54,4

0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in 

ohranjanje narave

2.000 3.000 3.601 120,1

156000 OKOLJE 0 0 632 ---

OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev 0 0 632 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 632 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 632 ---

213401 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV 2.000 3.000 2.970 99,0

OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev 2.000 3.000 2.970 99,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.000 3.000 2.970 99,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000 3.000 2.840 94,7

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 91 ---

420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 0 0 38 ---

0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Maribor

15.000 15.000 3.699 24,7

213400 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME 15.000 15.000 3.699 24,7

OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev 0 0 433 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 433 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 433 ---

OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR 15.000 15.000 3.266 21,8

PV-LS Lastna proračunska sredstva 15.000 15.000 3.266 21,8

402099 Drugi splošni material in storitve 0 0 80 ---

420101 Nakup avtomobilov 11.000 11.000 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.000 3.000 3.186 106,2

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000 1.000 0 0,0
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0601 Mestna četrt Center 0 0 12.277 ---

811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 0 0 12.277 ---

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 0 0 12.277 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 12.277 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 12.277 ---

0602 Mestna četrt Ivan Cankar 18.000 18.000 8.411 46,7

811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 18.000 18.000 8.411 46,7

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 18.000 18.000 8.411 46,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 18.000 18.000 8.411 46,7

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 70 ---

420201 Nakup pisarniške opreme 0 0 42 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 200 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.000 18.000 8.100 45,0

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 3.000 3.000 1.292 43,1

811003 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 3.000 3.000 1.292 43,1

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 3.000 3.000 1.292 43,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.000 3.000 1.292 43,1

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 658 ---

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0 0 565 ---

420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 0 0 69 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000 3.000 0 0,0

0604 Mestna četrt Koroška Vrata 3.000 3.000 119 4,0

811004 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 3.000 3.000 119 4,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 3.000 3.000 119 4,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 3.000 3.000 119 4,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0 0 119 ---

420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.000 3.000 0 0,0

0605 Mestna četrt Magdalena 9.000 9.000 4.196 46,6

811005 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 9.000 9.000 4.196 46,6

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 9.000 9.000 4.196 46,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 9.000 9.000 4.196 46,6

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.000 9.000 4.196 46,6

0606 Mestna četrt Nova vas 1.000 1.000 5.882 588,2

811006 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 1.000 1.000 5.882 588,2

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 1.000 1.000 5.882 588,2

PV-LS Lastna proračunska sredstva 1.000 1.000 5.882 588,2

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0 0 1.420 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 110 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 1.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 4.351 ---

0607 Mestna četrt Pobrežje 87.940 87.940 1.498 1,7

811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 87.940 87.940 1.498 1,7

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 87.940 87.940 1.498 1,7

PV-LS Lastna proračunska sredstva 87.940 87.940 1.498 1,7

420200 Nakup pisarniškega pohištva 5.500 5.500 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.500 1.500 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.500 1.500 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 79.440 79.440 0 0,0
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 1.498 ---

0608 Mestna četrt Radvanje 400 400 158 39,5

811008 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 400 400 158 39,5

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 400 400 158 39,5

PV-LS Lastna proračunska sredstva 400 400 158 39,5

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 158 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 400 400 0 0,0

0609 Mestna četrt Tabor 2.310 2.310 0 0,0

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 2.310 2.310 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 2.310 2.310 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.310 2.310 0 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 500 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.810 1.810 0 0,0

0610 Mestna četrt Tezno 24.500 24.500 317 1,3

811010 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 24.500 24.500 317 1,3

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 24.500 24.500 317 1,3

PV-LS Lastna proračunska sredstva 24.500 24.500 317 1,3

420202 Nakup strojne računalniške opreme 0 0 317 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.500 9.500 0 0,0

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

0611 Mestna četrt Studenci 5.600 5.600 0 0,0

811011 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 5.600 5.600 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 5.600 5.600 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 5.600 5.600 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.600 5.600 0 0,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj 21.300 21.300 0 0,0

810802 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO IN 
ZIMSKO

300 300 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 300 300 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 300 300 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 300 300 0 0,0

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 21.000 21.000 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 21.000 21.000 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 21.000 21.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.000 21.000 0 0,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica 39.500 39.500 17.698 44,8

810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ 450 450 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 450 450 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 450 450 0 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 450 450 0 0,0

810803 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO IN 
ZIMSKO

0 0 1.078 ---

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 0 0 1.078 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 1.078 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 1.078 ---

810902 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 31.050 31.050 15.711 50,6

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 31.050 31.050 15.711 50,6

PV-LS Lastna proračunska sredstva 31.050 31.050 15.711 50,6

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 11.000 11.000 0 0,0
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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 5.000 5.000 0 0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 15.711 157,1

811013 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 8.000 8.000 910 11,4

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 8.000 8.000 910 11,4

PV-LS Lastna proračunska sredstva 8.000 8.000 910 11,4

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 910 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000 8.000 0 0,0

0614 Krajevna skupnost Limbuš 56.310 56.310 57.123 101,4

810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ 0 0 119 ---

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 0 0 119 ---

PV-LS Lastna proračunska sredstva 0 0 119 ---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 119 ---

810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 36.310 36.310 37.423 103,1

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 36.310 36.310 37.423 103,1

PV-LS Lastna proračunska sredstva 36.310 36.310 37.423 103,1

420201 Nakup pisarniške opreme 0 0 286 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.000 3.000 3.937 131,3

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 100 100 2.220 ---

420401 Novogradnje 23.210 23.210 13.985 60,3

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 10.000 16.563 165,6

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 432 ---

811014 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 20.000 20.000 19.581 97,9

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 20.000 20.000 19.581 97,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 19.581 97,9

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0 0 549 ---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.215 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000 20.000 17.817 89,1

0615 Krajevna skupnost Pekre 2.000 2.000 2.578 128,9

811015 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 2.000 2.000 2.578 128,9

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 2.000 2.000 2.578 128,9

PV-LS Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 2.578 128,9

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0 0 1.367 ---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 2.000 1.211 60,6

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče 12.790 12.790 0 0,0

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 5.790 5.790 0 0,0

OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 5.790 5.790 0 0,0

PV-LS Lastna proračunska sredstva 5.790 5.790 0 0,0

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

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000 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 48.166.611 48.574.683 17.851.283 36,8
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
0101 Mestni svet 

 

824008 Financiranje kluba SDS 
824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor 
824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki 
824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS 
824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra 
824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca 
824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev 

 

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 
 
1 Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Za nakup opreme je bilo v letu 2018 predvidenih 11.000 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 1.676 
EUR oziroma 15,23%.  
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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 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V okviru NRP se letno načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje javne kulturne 
infrastrukture in nepremičnin, namenjenih mladinskim dejavnostim, v lasti Mestne občine Maribor 
ter za nabave opreme. Namen vlaganj je ohranjanje nepremičnin in opreme v stanju, ki omogoča 
njihovo programsko uporabo ter ohranitev vrednosti premoženja.   
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v veljavnem rebalansu 
MOM za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 439.000 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na 
postavki je bila 136.225 EUR (35%). Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za 
razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega 
vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2018 in njegovih sprememb ter dopolnitev, ki jih 
je pripravila posebna delovna skupina in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila 
vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti 
javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za 
investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 85.495,89 EUR, za nakup opreme v kulturi 46.434,70 
EUR, realiziran pa je bil tudi prenos plačil za obveznost iz leta 2017 v višini 4.294,40 EUR (za 
izdelavo PZI za ureditev prezračevanja in hlajenja v Mariborski knjižnici - Enota Nova vas). Nižja 
realizacija je posledica neuspelih postopkov oddaje javnih naročil (neodziv ponudnikov, ustavitev 
postopkov – obnova Uniona, nabava digitalnega kinoprojektorja) ter zaradi ponavljanja javnih 
naročil, pozne izvedbe in prenosa plačil obveznosti v leto 2019 (za sanacijo elektroinstalacij v 
objektih MC, Supernova in Hladilnica v KC Pekarna, za nakup protipožarne opreme za 
Umetnostno galerijo Maribor in interventno sanacijo dimnika na Mariborski knjižnici) v višini 
80.489,88 EUR. 
 

OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva so načrtovana za izvedbo sanacije vlage v spomeniku državnega pomena Maribor – 
Sinagoga, ki je zaradi gradbenih posledic vlage ter za zdravje zaposlenih in obiskovalcev 
neustreznih prostorov nujna tako iz gradbenega in zgodovinskega vidika kot vidika zdravja in 
varnosti ljudi ter za nadaljnje izvajanje kulturnih dejavnosti v prostorih objekta.   
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Ker kandidatura za državno sofinanciranje na razpisu Ministrstva kulturo 2016/2017 ni bila 
uspešna, se obnova izvaja postopoma. V letu 2016 je bila naročena izdelava investicijske 
dokumentacije, v letu 2017 je bila pridobljena projektna dokumentacija, v letu 2018 je bila 
izvedena zamenjava peči – ureditev ogrevalno-prezračevalnega sistema, v 2019 se načrtuje 
izvedba zunanjih drenažnih del in v letih 2020 in 2021 izvedba notranjih del.  
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103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov 
OB070-18-0039 Postavitev in obnova kulturno zgodovinskih 
spomenikov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva iz proračunske postavke 103400 Obnova kulturnih spomenikov so bila v letu 2018 
namenjena naročilu dveh spominskih obeležij, katerih postavitev se načrtuje ob jubilejih v letu 
2019.  
 

2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za postavitev dveh obeležij: doprsni kip Dr. 
Flipu Terču, ustanovitvenemu članu Narodnega doma v Mariboru in mednarodno priznanega 
apiterapista v višin 3.000 EUR, sredstva v višini 6.600 EUR so bila namenjena izdelavi obeležja 
dirigentu, zborovodji in pedagogu Branku Rajštru, obe naročili sta realizirani, javno pa bosta 
postavljeni ob jubilejih v letu 2019. 
 

103500 Investicije v kulturi 
OB070-18-0031 Pridobitev poslovnega prostora za potrebe 
Narodnega doma 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V sklopu urejanja lastništva nepremičnin med državo in Mestno občino Maribor je bilo z menjalno 
pogodbo zamenjanih večje število nepremičnin, v tem sklopu je bila načrtovana tudi pridobitev 
prostorov v sosednji stavbi ob stavbi Narodnega doma (v ulici kneza Koclja), ki jih trajno uporablja 
javni zavod Narodni dom. Ti prostori so bili v lasti Ministrstva za obrambo. Knjigovodsko je 
menjava izkazana kot investicija v višini 31.800 EUR 
 

2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Menjava je bila realizirana in je Mestna občina Maribor postala lastnik prostorov prostori v stavbi 
ob stavbi Narodnega doma (v ulici kneza Koclja), ki jih je že doslej uporabljal javni zavod Narodni 
dom. 
 

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine 
OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Vsako leto se načrtuje sredstva za nabavo likovnih umetniških del za dopolnjevanje zbirke 
Umetnostne galerije Maribor, ki zagotavlja zgodovinski pregled najpomembnejšega likovnega 
ustvarjanja v Mariboru in širši regiji. Del sredstev za ta namen prispeva javnemu zavodu tudi 
Ministrstvo za kulturo.   
 

2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bilo za odkup likovnih umetniških del iz sredstev MO Maribor porabljenih 3.500 
EUR za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor, Ministrstvo za kulturo pa je v letu 2018 
zagotovilo pretežni del sredstev v višini 52.000 EUR. S temi sredstvi je v celoti odkupljena in 
ohranjena zapuščina ustvarjalnega para Ide Brišnik Remec in Marjana Remca, kar pomeni 
izjemno pridobitev za mesto, kot tudi za ohranjanje dediščine, ki bi bila sicer uničena. S pomočjo 
sredstev Mestne občine Maribor za nakup umetniških del sta bili odkupljeni tudi dve video deli 
Ane Pečar in Mirjane Rukavina. 

 

734



 

 

120209 Nakup knjižnega gradiva 
OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Obvezna občinska javna služba knjižnične dejavnosti vključuje sprotno nabavo knjižničnega 
gradiva, ki se knjigovodsko obravnava kot osnovno sredstvo knjižnic in se zato opredeljuje tudi v 
načrtu razvojnih programov.   
 

2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in 
predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2018 načrtovanih in porabljenih 
170.000 EUR. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor ne zagotavlja za 
nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
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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 izobraževanju 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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 je bilo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenim 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 bilo 100%, kar pomeni, da so bila 
proračunska sredstva v celoti zagotovljena iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni bilo 
potrebno zagotavljati dodatnih virov. Celoten projekt se je izvajal dve leti od 1.6.2016 do 
31.5.2018. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V skladu z načrtovanimi aktivnostmi so bila sredstva v letu 2018 realizirana 99,7% . 
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0408 Urad za šport 
 

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin 
OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo za izvedbo elektro priključka na BMX progi. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Na tem področju v letu 2018 ni bilo realiziranih ciljev. 
 

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 
OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih 
objektov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, športnih 
objektih last Mestne občine Maribor. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Z izvedenimi investicijsko vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje objektov, pridobili nove objekte. 
Cilj je omogočiti kvalitetnejšo vadbo in povečati število otrok v selekcijskih procesih. 
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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 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 2018 
predvidenih 20.000 EUR predvsem za delno izvedbo hidroizolacije, odvodnjavanje meteornih vod 
ob objektu Kulturni dom Pekre, in za intervencijsko popravilo računalnika in elektroinstalacij na 
objektu MČ Brezje - Dogoše, kar je bilo izvedeno. Realizacija je bila 100% (20.000 EUR) v 
primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom. 
 

810322 Medgeneracijski dom Limbuš 
OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 se je pristopilo k delni zamenjavi dveh oken v prvem nadstropju Medgeneracijskega 
doma Limbuš. Postopek je bil ustavljen zaradi neprimerno visoke ponudbene cene. Iz tega 
razloga je realizacija 0% v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (5.000 EUR). 
 

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre 
OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Za obnovo kulturnega doma Pekre je bilo v letu 2018 predvidenih 10.000 EUR, predvsem za 
investicijsko vzdrževalna dela – za delno izvedbo hidroizolacije, odvodnjavanje meteornih vod ob 
objektu. Dela so bila izvedena v drugi polovici leta. Realizacija je bila 100% oz. 10.000 EUR v 
primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom. 
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910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter 
telekomunikacije 
OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt obsega nadgradnje in nakupe sistemske strojne in programske opreme, nadgradnje in 
nakupe opreme delovnih mest in sistemske programske opreme, dopolnjevanje aplikativne 
programske opreme, integracijo aplikativne programske opreme, poenotenje sistemske in 
aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko 
komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor. 
 
Namen: 

• hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,  

• hitrejše in kvalitetnejše vodenje procesov, postopkov in odločitev, 

• tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem, 

• krajši čas programskih obdelav, večja odzivnost IKT sistema. 
 
Cilji: 

• večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij, 

• povečanje hitrost izdaje dokumentov za stranke, 

• hitrejše informiranje občanov. 
 
Trajanje projekta: 

• projekt kontinuiranih procesov v izvajanju. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Dosežki: 
 

• centralizacija tiskanja z energetsko učinkovitimi multifunkcijslimi napravami,  

• povečana se integralnost računalniško podprtih procesov, 

• pričetek izgradnje novega geoinformacijskega sistema (opuščanje podatkovne baze 
Oracle in uvedba odprto kodne PostgreSQL), 

• zniževanje stroškov z virtualizacijo strežnikov. 
 
Izpolnjevanja načrta financiranja projekta: 

• 98 % realizacija porabe finančnih sredstev. 
 
Zaradi spremembe prioritet nabav opreme ni bila nabavljena načrtovana količina računalniške 
opreme za delovna mesta, nižja od načrtovane je bila tudi nabava komunikacijske opreme. 
 

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V finančnem načrtu je bilo predvidenih 116.000 EUR, predvsem za pokrivanje stroškov za 
investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup 
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pisarniškega in drugega pohištva. V sklopu te postavke so se opravila naslednja dela: delno 
ureditev elektroinštalacij na objektu Ul. h. Tomšiča 2, za sanacijo strehe na garažah PU Maistrova 
2, Ul. h. Tomšiča 6, zamenjavo treh plinskih peči na objektu  Prešernova 6, za preureditev ženskih 
sanitarij za funkcionalno ovirane osebe v pritličju objekta h. Staneta1, za delno zamenjavo oken 
v mansardi objekta PU Maistrova 2, Ul. h. Tomšiča 2, za delno izvedbo hidroizolacije, 
odvodnjavanje meteornih vod na objektu Kulturni dom Pekre in popravilo dvigala na Prešernovi 
6. Realizacija je bila 54.293 EUR oz. 54,3% v primerjavi z veljavnim proračunom. Nižja realizacija 
je bila zaradi izvedbe del v mesecu decembru 2018 in plačila računov v začetku leta 2019 za 
zamenjavo oken v mansardi objekta ul. h. Tomšiča 2 in popravilo dvigala na Prešernovi 6 (cca 
35.000 EUR). Prav tako se je v leto 2019 prenesla zamenjava oljnega rezervoarja na PU-objekt 
h. Tomšiča 6 (cca. 9.000 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 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva so se namenila 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 2018 ni bilo odhodkov. Realizacija je 0% 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Stanje projekta: Projekt se nadaljuje. 
 

164006 Nakup gasilske lestve 
OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V letu 2019 bo sofinanciranje nakupa nove avto lestve realizirano. Vozilo bo predano svojemu 
namenu v oktobru 2019. Realizacija v letu 2018 je znašala 0%. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt je v fazi realizacije, pogodbe o sofinanciranju so podpisane. Izvede je bil javni razpis. 
Projekt se realizira do konca leta 2019. 
 

534000 Program požarnega sklada 
OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno 
enoto 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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 2018 poklicna enota (GB Maribor) je imela 
realiziranih odhodkov iz naslova požarnega sklada v višini 142.026,00 EUR. 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 razpisa so 
končani in vozilo je v izdelavi. Tako se odstopljena sredstva razdeljena po ključu (60/40) 
namenjena poklicnim gasilskim enotam prenesejo v leto 2019 v višini 744.244,80 EUR. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt nabave vozila in nakup reševalne opreme po sklepu odbora za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada je realiziran in se nadaljuje. Plačilo sofinanciranja vozila GVM-1 za PGD 
Pobrežje zapade v leto 2019 v višini 25.000 EUR. 
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OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V letu 2019 bo sofinanciranje nakupa nove avto lestve realizirano. Vozilo bo predano svojemu 
namenu v oktobru 2019. Realizacija v letu 2018 je znašala 0%. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt je v fazi realizacije, pogodbe o sofinanciranju so podpisane. Izvede je bil javni razpis. 
Projekt se realizira do konca leta 2019. 
 

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji 
Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. V letu 2020 se bo realiziralo 
sofinanciranje nakupa vozil za prostovoljna gasilska društva ter morebiten nakup ostale potrebne 
opreme v skladu s sklepom, katerega obravnava in potrdi Odbor požarnega sklada MO Maribor 
o porabi namenskih sredstev požarne takse, kateri v skladu z poslovnikom potrdi sofinanciranje 
nakupa opreme. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt za leto 2018 je realiziran. V pripravi so nove pogodbe o sofinanciranju ter ostali dokumenti 
javnih razpisov, ki so v odgovornosti PGD. Projekt se nadaljuje 
 

837002 Nakup opreme za strukture CZ 
OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva so načrtovana v obsegu planiranih sredstev v proračunu za letu 2020 in bodo porabljena 
za nakup najnujnejše opreme, katera je namenjena strukturam Civilne zaščite in se uporabi kot 
skupna oprema za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podlaga za nakup 
opreme je načrt nabav v letu 2020, katerega z podpisom odobri  župan Mestne občine Maribor. 
Na podlagi izvršenih razpisov se izvede nakup le tiste opreme, ki je s strani župana podpisana v 
letnem načrtu nabav. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt je realiziran v okviru plana nabav za leto 2018. Projekt se nadaljuje. 
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0412 Služba za razvojne projekte in 
investicije 

 

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov 
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 so bila za najnujnejše obnove vrtcev porabljena sredstva v višini 240.765 EUR. 
Sredstva so bila namenjena predvsem obnovi Vrtca Otona Župančiča, kjer je bilo zamenjano 
stavbno pohištvo na enoti Lenka, ograja pri enoti Mehurčki in začela se je obnova kuhinje v enoti 
Oblakova. Slednja bo zaključena v letu 2019. Poleg tega je bilo zamenjano kuhinjsko dvigalo v 
Vrtcu Ivana Glinška enota Pristan, ograja v Vrtcu Jožice Flander, obnova zunanje kanalizacije v 
enoti Ob Gozdu in elektroinštalacij v enoti Grinič Vrtca Pobrežje, del sredstev pa je bil namenjen 
tudi obnovi strešne kritine na Vrtcu Tezno enota Mišmaš. Realizacija je bila nižja od načrtovane, 
zaradi poznega zaključka javnega naročila za obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča. 
Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju 
predšolske vzgoje za leto 2018. 
 

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega 
varstva 
OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Denarna sredstva so namenjena najnujnejšim potrebam v primeru okvar in investicijskega 
vzdrževanja v tekočem letu v objektih socialnega varstva. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Na proračunski postavki so bila realizirana sredstva v višini 104.211 EUR in so bila namenjena 
predvsem nakupu dvižne ploščadi za invalide, sanacijo vlage, obnovo večnamenske dvorane in 
zunanjo ureditev na Centru za pomoč na domu. Del sredstev je bil namenjen povečanju hišnega 
priključka in izdelavi projektne dokumentacije za zavetišče za brezdomce ter zamenjavo plinske 
peči v Varni hiši. 
 

102000 Investicije v osnovne šole 
OB070-12-0008 OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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.   
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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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V rebalansu proračuna so bila na postavki načrtovana sredstva v višini 1.020.000 EUR za začetek 
izvedbe obnove telovadnice in izgradnje veznega trakta na OŠ Janka Padežnika Maribor. 
Postopek javnega naročila je bil ponovljen, zaradi neuspešnega izbora v prvem poskusu oddaje 
javnega naročila, zato je bil začetek izvedbe del zamaknjen na konec leta. Zaradi navedenega 
razloga so bila v letu 2018 realizirana sredstva za plačilo 1. začasne situacije za izvedbo del v 
višini 33.464 EUR. Investicija se bo nadaljevala v letu 2019. 
 

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov 
OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Skupni odhodki na postavki so znašali 1.109.447 EUR, od tega je bilo 169.757 EUR prenos 
obveznosti iz leta 2017 za dokončanje energetske obnove ravne strehe na OŠ borcev za severno 
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mejo. Preostala sredstva v višini 939.690 EUR so bila namenjena zlasti za nujna interventna dela 
na nekaj šolah: skupno 501.680 EUR za obnovo telovadnice ter njenih spremljajočih prostorov 
sanitarij, garderob in umivalnic ter izdelavo predmetne investicijske dokumentacije na OŠ Tabor 
I, 88.916 EUR za energetsko obnovo kotlovnice na OŠ Maksa Durjave, skupno 77.606 EUR za 
sanacijo vlage v kletnih prostorih in odvodnjavanje padavinskih voda ter za interventno sanacijo 
kuhinjskega maščobolovilca na OŠ Martina Konšaka, 54.663 EUR za OŠ Prežihovega Voranca 
za zamenjavo dotrajanih oken, obnovo parketa v telovadnici ter za ureditev zunanje ograje, v 
skupni vrednosti 50.523 EUR za OŠ Bojana Ilicha za interventno sanacijo razvoda kuhinjskega 
prezračevanja in za zamenjavo dotrajanih strešnih oken, 45.000 EUR za 50% sofinanciranje 
obnove strešne kritine na objektu Konservatorij za glasbo in balet (preostali 50 % delež, je pokrilo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je 50% solastnik stavbe) in 34.846 EUR je bilo 
namenjenih za obnovo sanitarij v Andragoškem zavodu Maribor. Preostala sredstva so bila 
namenjena drugim manjšim obnovam in pripravi projektne dokumentacije za obnove v nadaljnjih 
letih. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju 
izobraževanja. 
 

103425 Športni objekti 
OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen naložbe je zagotoviti varno in energetsko učinkovito  hlajenje Ledne dvorane Tabor. 
Zaradi dotrajanosti opreme je zamenjava hladilnega stolpa nujna za nemoteno obratovanje 
objekta. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018, je bila v skladu z zastavljenim planom izvedena zamenjava hladilnega stolpa na 
objektu Ledne dvorane Tabor. 
 

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Z izvedbo investicije se bo izvedla rekonstrukcija in dozidava objekta Stare tribune. Gre za 
vlaganja v obstoječi objekt, novo pridobljene površine predstavljajo v objektu manjši del, vendar 
pa je celovita prenova obstoječe tribune potrebna tako z vidika statične varnosti objekta kakor 
tudi z vidika izpolnjevanja zahtevanih kriterijev UEFA. 
 
Investicija zajema sanacijo celotne Stare tribune, energetsko sanacijo prostorov in ureditev 
dostopov na tribuno, sanacijo strehe ter ureditev dodatnih programov v obstoječi Stari tribuni, s 
katerimi se bodo dosegali kriteriji UEFA za igranje tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov.  
  
Z izvedbo investicije zasledujemo naslednje cilje: 
 

• zagotoviti varnost uporabnikov,  

• zadostiti kriterijem o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,  

• izvesti funkcionalne dostope in primerno infrastrukturo,  

• izvesti osnovno sanacijo objekta, 

• celovito preurediti staro tribuno z dodajanjem novih vsebin,  

• zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje,  

• izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu lige prvakov,  

• zagotoviti večnamensko uporabo prostorov,  

• zagotoviti ustrezne lokacije z vzpostavitev glavne kamere, 

• dobrava in montaža opreme,  

• doseči celovito urejenost stavbnega fonda na prostoru kompleksa Ljudski vrt. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija in izvedeno javno naročilo za 
izbor izvajalca del, vendar se je končalo brez izbora, zaradi preseganja vrednosti ponudb in še 
ne izdanega gradbenega dovoljenja. Iz navedenega razloga realizacija odstopa od zastavljenega 
plana. 
 

OB070-16-0019 Mariborski otok - naravno kopališče 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je potekalo usklajevanje podlag za pridobitev mnenje za izvedbo posegov na 
Mariborskem otoku. 
 

OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - 
finalizacija prostorov severnega in južnega pod tribunja 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen je posodobiti dotrajano vsebino stadiona, ki se nahaja pod Staro tribuno tako, da se 
doseže skupaj z novimi prostori, ki se nahajajo pod južno in severno tribuno, celovit pristop 
ureditve stavbnega fonda. Celovita ureditev stavbnega fonda bo omogočila tudi izpolnjevanje 
kriterijev UEFA.  
 
Z izvedbo investicije zasledujemo naslednje cilje: 
 

• zagotoviti varnost uporabnikov,  

• zadostiti kriterijem o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,  

• izvesti funkcionalne dostope in primerno infrastrukturo,  

• izvesti osnovno sanacijo objekta, 

• celovito preurediti staro tribuno z dodajanjem novih vsebin,  

• zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje,  

• izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu lige prvakov,  

• zagotoviti večnamensko uporabo prostorov,  

• zagotoviti ustrezne lokacije z vzpostavitev glavne kamere, 

• dobrava in montaža opreme,  

• doseči celovito urejenost stavbnega fonda na prostoru kompleksa Ljudski vrt. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila potrjena investicijska dokumentacija. Prav tako je bila izdelana projektna 
dokumentacija, ki predstavlja donacijo Nogometnega kluba Maribor. Konec leta 2018 se je 
zaključilo tudi javno naročilo, na podlagi katerega je bil izbran izvajalec del. Investicija se je pričela 
izvajati novembra 2018 in se bo predvidoma zaključila v prvi polovici leta 2019. 
 

103429 URBACT III - 2C 
OB070-16-0013 URBACT III - 2Chance 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 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.  
 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja 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. Sredstva so bila namenjena za stroške plač zaposlenih na projektu, 
izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji, izvedbo aktivnosti na projektu, pripravo lokalnega 
akcijskega načrta ter izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu. Projekt se je uspešno zaključil v 
prvem polletju. 
 

103430 FOCUS IN CD 
OB070-16-0067 FOCUS IN CD 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Central Europe v aprilu leta 2015 prijavila projekt 
Focus in CD s področja javnega zdravja. 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. 
 
Mestna občina je prevzela vlogo vodilnega partnerja, partnerji projekta pa so UKC Maribor, E-
zavod, Ludwig-Maximilians-Universität München, Heim Pal Hospital iz Budimpešte, Universita 
degli Studi di Trieste, Instituto Burlo Garafolo Trieste, Klinički bolnčki centar Rijeka, Udruga za 
celiakiju Rijeka, Društvo za celiakijo iz Budimpešte, Child health foundation München in 
Primorsko – Goranska županija. 
 
Z izvajanjem smo začeli v mesecu juniju 2016, trajal bo 36 mesecev (do konca maja 2019). 
Vrednost projekta je skoraj 1.900.000 EUR, delež MOM pa nekaj več kot 170.000 EUR. 
 
Zdravo in aktivno staranje sta dva izmed največjih izzivov Evropske unije. Pri zagotavljanju 
pogojev igra pomembno vlogo sistem javnega zdravstva, ki je inovacijsko podhranjen. S pomočjo 
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učinkovite preventive in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni, se lahko izognemo kasnejšim 
komplikacijam in prispevamo k izboljšanju splošnega zdravja populacije.  
 
V projektu bomo razvili, implementirali in testirali inovativni model celostne obravnave pacienta s 
celiakijo. Vanj bomo vključili tudi s pilotnimi aktivnostmi razvite nove storitve. Celiakija je 
doživljenjskega bolezen, ki prizadene do 3% ljudi in zahteva strogo brezglutensko dieto. Še vedno 
okoli 80% bolnikov ostane neodkritih, povprečno traja 10 let od prvih simptomov do odkritja 
bolezni. V projektu bo celiakija služila kot testni model, prenosljiv na druge bolezni in v druge 
regije. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V prvem delovnem paketu projekta smo pripravil analizo stanja na področju managementa 
celiakije, v drugem paketu razvijamo izobraževalna e-orodja za zdravstveno osebje in bolnike, v 
tretjem vsebinskem delovnem paketu izvajamo pilotne aktivnosti, Mestna občina Maribor je 
implementirala in testirala novo storitev »Mentorstva za novo odkrite bolnike s celiakijo« v 
sodelovanju z Slovenskim društvom za celiakijo. Rezultat četrtega delovnega paketa bo model 
celostne obravnave bolnika s celiakijo. Mestna občina je zadolžena za vodenje projekta, hkrati 
pa tudi za delovni paket komunikacije in diseminacijo rezultatov. 
 
V letu 2018 smo izvajali aktivnosti na vseh delovnih paketih, pripravljali e-orodja za bolnike in 
zdravstveno osebje, filme, animacije, prevajali tekste, organizirali projektne sestanke, poročali o 
poteku projekta generalnemu sekretariatu programa Central Europe, se aktivno udeležili različnih 
dogodkov in konferenc, izvajali pilotno aktivnost, pripravili dogodke, razvijali storitev mentorstva, 
pripravili promocijski material, publikacijo za bolnike s celiakijo, slikanico za majhne celiakaše, 
navezali stike s projektom INTENT, se povezali z KC Ljubljana in NIJZ ter diseminirali naše 
rezultate (publikacije in e-tool za bolnike) v večino evropskih držav in ZDA. 
 

103431 URBACT III - Creative Spirits 
OB070-16-0074 URBACT III - Creative Spirits 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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 zelenih površin 
vsakega posameznega partnerskega mesta. Vodilni partner projekta je Mestna občina 
Budimpešta – UJBUDA.  
 
Vsako od partnerskih mest je 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Prva faza se je pričela izvajati že oktobra 2016, druga faza pa se je pričela izvajati maja 2017 in 
bo trajala 2 leti in pol. V letu 2018 so bila sredstva namenjena pripravi projektne naloge in študije 
primerov, povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji 
in pripravi osnutka lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij. V letu 
2019 se bo projekt zaključil z organizacijo tridnevnega mednarodnega srečanja v Mariboru. 
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103518 Projekti TUS 
OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Investicija obsega ureditev v dolžini 1 km na levem bregu Drave, kjer je posebej izpostavljeno 
550 m nabrežja na Lentu, pred starim mestom. Poleg bregov Drave nabrežja obsegajo trge, ulice, 
sprehajališča, zelene površine in pristane za rečna plovila. Namen investicije je tudi ureditev 
nabrežja kot prizorišč za kulturne dogodke na prostem. Investicija obravnava izvedbo del na 
območju levega brega reke Drave. 
 
Obrežni prostor ob reki Dravi je eden najbolj atraktivnih delov starega mestnega jedra, zato se 
bodo pri urejanju nabrežij upoštevali pogoji, ki bodo zagotovili kakovost ureditev. Ulice in trgi naj 
bi bili v prihodnosti namenjeni pešcem in kolesarjem, motorni promet v obrečnem prostoru pa bo 
omejen na dostavo in intervencijska vozila.  
 
Cilj investicije je revitalizacija degradiranega območja nabrežja reke Drave.  
 
Splošni razvojni cilji in namen investicije so tako naslednji: 

• oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora, 

• ureditev zanemarjenih predelov obrežja reke Drave, 

• skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja, 

• vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in 
regije. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Za projekt je bila v preteklosti izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije in oddana 
prijava na 2. povabilo ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN. 
 

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Na omenjenem območju se nahaja tudi Vojašniški trg, ki velja za najstarejši mestni ambient in 
katerega revitalizacija je bila delno že izvedena s prenovo Minoritskega samostana oz. umestitvijo 
Lutkovnega gledališča Maribor vanj ter s posegi ki so trenutno v izvajanju – prenovo Minoritske 
cerkve in zunanjega avditorija LG. 
 
Ob že izvedenih investicijskih posegih in tistih, ki so trenutno še v izvajanju, pa so prenove 
potrebne še preostale obstoječe stavbe tega območja. 
 
Osnovni namen predmetne investicije je z revitalizacijo obstoječega Vojašniškega trga, obnovo 
objekta «pri treh babah« ter temu mestnemu predelu izluščiti njegove bistvene zgodovinske 
značilnosti in ga z novimi elementi usposobiti za nove programe oz. aktivnosti. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. V oktobru 2018 je bila oddana prijava na 2. povabilo ZMOS za sofinanciranje iz 
mehanizma CTN. 
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OB070-15-0005 Obnova Skate parka 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Investicija v revitalizacijo in obnovo obstoječega Skate parka v Mariboru se nahaja na lokaciji 
Spodnjega Radvanja. Trenutna podoba mariborskega Skate parka je precej klavrna, saj je bil že 
v prvotni izgradnji in postavitvi skate park bolj ali manj improviziran in postavljen udarniško 
skladno z takratnimi možnostmi, entuzijazmom in projektno zasnovo. Investitor se je v skladu s 
svojimi programi za mlade in potencialnimi finančnimi možnostmi odločil za temeljito 
rekonstrukcijo in prenovo obstoječega skate parka na predmetni lokaciji. 
 
Z obnovo skateparka – rolkarskega poligona bi mladim omogočili kvalitetnejšo in varnejšo 
udejstvovanje v športnih aktivnostih, mladim bi omogočili posaditev nižje rastočih rastlin, dreves 
in grmičevja in s tem pripomogli k oblikovanju svojega lastnega urbanega prostora in izkazali 
družbeno odgovorno ravnanje. 
 
Z vzpostavitvijo Četrtnega mladinskega športno – kulturnega centra se ustanavlja večnamenski 
objekt, kjer bi organizacije in društva mladim ponudila možnosti za:  
 

• dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju; 

• zagotovitev mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje; 

• skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjala spodbudno okolje za razvoj različnih 
oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi 
(pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa 
(igrišča, parki, naravne poti idr.);  

• možnost, da s športom vplivamo na družbene koristne vrednote, kot so zdravje, delovna 
in obrambna sposobnost ter na razvoj demokratične, humane, srečne, duševno in 
telesno uravnovešene osebe; 

• spoznanja, da je šport najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave 
med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo. 

 
Cilj je, da z ureditvijo tega javnega prostora dosežemo odpravo degradacije na tem območju 
mesta in zagotovimo kvalitetnejše življenjsko okolje. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija in oddana prijava na 2. 
povabilo ZMOS. Prav tako je bilo v preteklem letu izvedeno javno naročilo, na podlagi katerega 
je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del in nadzorom. Investicija bo izvedena v letu 2019. 
 

OB070-16-0012 PROJEKTI TUS 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na 
izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. V skladu s 
potrjeno Trajnostno urbano strategijo (TUS), Izvedbenim načrtom TUS in določili izvajanja 
mehanizma celovitih teritorialnih naložb (CTN), so bila izbrana prioritetna področja vlaganj na 
prednostni naložbi PN 6.3. ubrana prenova.   
 
V okviru tega projekta so načrtovana sredstva za pripravo ustreznih podlag za pripravo novih 
projektov, s katerimi bi lahko kandidirali za sofinanciranje iz evropskih sredstev. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 so bile v okviru načrtovanih sredstev izdelane podlage za nadaljnjo pripravo projektov. 
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OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega 
objekta 

1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Predvidena investicija v obnovo zgodovinsko-kulturnega spomenika Sodni stolp v Mariboru bo 
prispevala k odpravi degradiranosti na tem predelu mesta skozi povezovanje kulturnih in 
kreativnih industrij.  
 
Objekt Sodni stolp je hkrati osrednje prizorišče v ponazoritvah zamišljenih srednjeveških 
dogodkov, ki temeljijo na neverjetnih zgodbah o plemiških, meščanskih bojih z praznoverjem in 
čarovniških procesih po katerih se stolp tudi imenuje. Okolica stolpa je tudi idealna za ponazoritev 
srednjeveških tržnic, takratne cehovske obrti, kulinarike in glasbenih prireditev (festivalov).  
 
Sodni stolp je okrogla zgradba z dvema osrednjima prostoroma. Pritlični prostor je osrednji 
prireditveni prostor v katerem se lahko odvijajo vse aktivnosti (kulturne ter izobraževalne 
dejavnosti, simpoziji), nadstropni prostor pa bi bil namenjen galeriji in osrednji pisarni centra 
kreativnih industrij. Temeljni cilj projekta je vzpostavitev skupnega, internacionalnega centra za 
kulturne in kreativne industrije, ki temelji na naslednjih stebrih: 
 

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

• Sodelovanje javnih in zasebnih deležnikov s ciljem razvoja turistične destinacije in 
produktov ter na tej osnovi ustvarjanje novih gospodarskih priložnosti. 

• Odpravo degradiranosti na tem območju mesta. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija in oddana prijava na 2. 
povabilo ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V letu 2018 je bil začet postopek javnega 
naročila za izbor izvajalca del, ki se bo zaključil v letu 2019. 
 

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Predvidena investicija v kulturno zgodovinski objekt na Vojašniški ulici 14, je namenjena 
interpretaciji lokalne naravne ter tehnične dediščine vezane na pridelovanje vina -vinogradniški 
muzej v povezavi z najstarejšo trto na svetu.  
 
Današnje stanje objekta kaže, da je bil v kasnejšem času večkrat adaptiran v različne namene. 
 
Cilji investicije: 

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:  
a. povečati gostinski promet in število nočitev,  
b. povečati obisk ostalih kulturnih programov območja,  
c. razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično 

prispevati k razvoju destinacijskega turizma, 
5. zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove 

starih mestnih jeder.  
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Izvedba projekta bi predstavljala naložbo v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine in bi imela 
kot taka bistven vpliv na odpravo degradiranosti tega območja z vključevanjem sodobnih trendov, 
kakor tudi povezovanjem z drugimi kulturnimi in gospodarskimi institucijami. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Oddana je bila prijava na 2. povabilo ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN. 
 

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je ureditev parka ob Pekrskem potoku v dolžini 2,3 km, 
saj je bil idejno koncipiran že daljnega leta 1990, vendar doslej nerealiziran. Prostor ob Pekrskem 
potoku ja v prostorskem načrtu opredeljen kot površina 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!).  
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 vključene tudi tako imenovane »športne točke«, kot so: 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 : 

• Odprava degradiranosti območja,  

• Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu; 

• Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa dokaj gosto 
naseljenega urbanega območja. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Konec leta 2018 se je zaključil javni arhitekturni natečaj, ki bo osnova za nadaljnje aktivnosti na 
projektu. Projektiranje in ureditev lastniških razmerij je predvideno v letu 2019. 
 

OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Ureditev peš poti se začne pri Veslaškem klubu Maribor in konča pred čolnarno. Pretežno poteka 
pot čez gozd in na obrobju pomembnih obrežnih habitatov. Na območju predvidene pešpoti se 
skladno z novim režimom predvidi tudi nova prometna ureditev. Predvidi se oprema za 
zavarovanje, postavitev lesene ograje in lesenih miz, klopi in košev za smeti. Prav tako je 
predvidena postavitev razlagalne in vsebinske table. 
 
Namen je ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici, kar bo omogočalo kvalitetno izvedbo rekreativnih 
in športnih aktivnosti prebivalcev in turistov, zmanjšalo se bo število neurejenih in neuporabnih 
rekreacijsko športnih površin in s tem povečala vrednost prostora. Prav tako sta namen in cilj, da 
se dvigne kvaliteta bivanja v občini in poveča delež gibalno aktivnega prebivalstva. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana ustrezna investicijska in projektna dokumentacija, na podlagi katere 
je bil začet postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, ki se je zaključil v začetku leta 2019. 
Izvedba je v celoti predvidena v letu 2019. 
 

103519 RESOLVE 
OB070-16-0015 RESOLVE 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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 sodobne 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). 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V okviru projekta smo izvedli anketiranje deležnikov v mestnem središču, pripravili promocijski 
material za uvedbo električnega mini avtobusa v peš coni, v okviru študijskih obiskov in izvedenih 
delavnic smo zagotovili prenos dobrih praks in znanj. Sredstva na projektu so bila namenjena za 
vse prej naštete aktivnosti ter za delo zaposlenih na projektu. Pripravili smo Akcijski načrt za 
znižanje škodljivih emisij iz naslova vzpostavitve trajnostnih prometnih ukrepov v mestnem 
središču. 
 

103520 GREENCYCLE 
OB070-16-0076 GREENCYCLE 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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 regiji oz. Mariboru. V okviru projekta bodo partnerska 
mesta in regija (partnerji so mesto Freiburg (Nemčija), mesto Trentno (Italija), Informatica Trentina 
Spa (Italija), regija Vienne Condrieu Agglomération (Francija), Auvergne-rhône-alpes énergie 
environnement (AURA-EE) (Francija), Liechtenstein Institute for Strategic Development 
(Lihtenštajn), Association of Common European Sustainable Built Environment Assessment 
(CESBA) (Avstrija), Impulszentrum Vorau GmbH (Avstrija)), oblikovala strategijo razvoja 
krožnega gospodarstva. Model in strategija krožnega gospodarstva (SKG) sledita EU politikam 
in smo eno redkih mest, ki ima strategijo SKG že pripravljeno in potrjeno.  
 
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 
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zaključna konferenca v Mariboru. Za potrebe delovanja partnerstva bo izvedenih več skupnih 
sestankov, predvideva se udeležba in predstavitve na več mednarodnih in nacionalnih dogodkih 
v okviru aktivnosti JSa in nadnacionalnih deležnikov. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt se je pričel izvajati leta 2016. Kot vodilni partner smo organizirali začetni sestanek 
partnerjev v Mariboru. Naredili analize deležnikov, dobrih praks in politik ter trendov krožne 
ekonomije in identificirali procese. Izvedli smo vse aktivnosti za vodenje in poročanje ter 
komunikacijo. Organizirali in izvedli smo participativne delavnice. Do zdaj smo prvo mesto, ki je 
uradno sprejelo strategija prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo. Strategijo smo 
predstavili na mednarodnih (Bruselj, Maribor, Genova, Montevideo, Bellund,...) in nacionalnih 
dogodkih, določili smo managerja za krožno gospodarstvo in s tem transnacionalno mrežo 
managerjev v partnerskih mestih, vzpostavili spletno platformo projekta in kot vodilni partner so-
organizirali vse sestanke projektnih partnerjev (Trento, Freiburg, Vienne, Vorau). Izbrali pilot in 
na njem preskusili izbrana orodja ter analizirali njihovo uporabnost. So-kreirali smo osnutek 
manifesta krožne ekonomije, ki ga bo podpisalo 100 deležnikov iz držav partneric. 
 

103521 NewGenerationSkills 
OB070-17-0002 NewGenerationSkills 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je sofinanciran iz program Interreg Podonavje (85%) in poteka od 2017 do junija 2019. 
Projektni partnerji so poleg Slovenije še Madžarska, Avstrija, Romunija, Bolgarija, Češka, Srbija. 
Mestna občina Maribor ga kot projektni partner izvaja skupaj s Fundacijo PRIZMA. Vrednost 
celotnega projekta je 2.121.179,78 EUR, od tega je delež MOM 136.376,55 EUR. 
 
Glavni cilj projekta je prepoznavanje inovacijskega potenciala mladih z namenom razvoja njihovih 
podjetniških spretnosti in s tem manjšega tveganja za brezposelnost ter vzpostavitev družbeno 
inovacijskega laboratorija, kjer se bodo mladi povezovali in ustvarjali na področju družbenega 
inoviranja. V tem lab-u bodo pridobili podjetniško znanje in kompetence: prepoznavali potrebe 
okolja, razvijali ideje ter oblikovali inovativne produkte. Pilotno delovanje Laboratorija z imenom 
Fejs(t)spejs), ki deluje v pritličju Tkalke, Tkalski prehod 4, Maribor, se je pričelo s septembrom 
2018. Prav tako Mestna občina Maribor v okviru projekta pripravlja lokalni akcijski načrt za 
izboljšanje priložnosti za zaposlovanje mladih na področju družbenega inoviranja. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt je v izvajanju in v letu 2017 in 2018 so bile izvedene naslednje aktivnosti: ustanovila se je 
Lokalna Inovacijsko Svetovalna skupina in se izvedli sestanki skupine, v januarju 2018 se je tudi 
transnacionalni strokovna delavnica TEW. Naredil se je lokalni akcijski načrt, izvedle so se 
aktivnosti za začetek delovanja družbeno inovacijskega laboratorija, uredil se je prostor, nabavila 
oprema, izvedli so se dogodki (komunikacijski, družbeni, izobraževalni) v okviru delovanja 
laboratorija, v septembru 2018 je bila otvoritev laboratorija v Tkalki v MB, od novembra 2018 do 
maja 2019 pa se izvaja izobraževalni program za mlade (DLP). Izvedli so se tudi študijski obiski 
v okviru projekta. 
 

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata 
OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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 želi Mestna občina Maribor 
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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. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja 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 2018 je bil na podlagi javnega 
naročila izbran izvajalec del. Investicija se je pričela konec leta 2018 in se bo predvidoma 
zaključila konec leta 2019. 
 

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center 
OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Ureditev peš poti se začne pri Veslaškem klubu Maribor in konča pred čolnarno. Pretežno poteka 
pot čez gozd in na obrobju pomembnih obrežnih habitatov. Na območju predvidene pešpoti se 
skladno z novim režimom predvidi tudi nova prometna ureditev. Predvidi se oprema za 
zavarovanje, postavitev lesene ograje in lesenih miz, klopi in košev za smeti. Prav tako je 
predvidena postavitev razlagalne in vsebinske table. 
 
Namen je ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici, kar bo omogočalo kvalitetno izvedbo rekreativnih 
in športnih aktivnosti prebivalcev in turistov, zmanjšalo se bo število neurejenih in neuporabnih 
rekreacijsko športnih površin in s tem povečala vrednost prostora. Prav tako sta namen in cilj, da 
se dvigne kvaliteta bivanja v občini in poveča delež gibalno aktivnega prebivalstva. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana ustrezna investicijska in projektna dokumentacija, na podlagi katere 
je bil začet postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, ki se je zaključil v začetku leta 2019. 
Izvedba je v celoti predvidena v letu 2019. 
 

755



 

 

103527 Oder na Dravi 
OB070-17-0082 Oder na Dravi 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Z investicijo v dobavo in montažo odra na Dravi, se zagotovi vsakoletna izvedba Festivala Lent 
in drugih prireditev v mestu. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija in naročilo za dobavo in montažo odra na 
Dravi. Oder je bil postavljen pred začetkom Festivala Lent. Jeseni je bil demontiran in odpeljan v 
skladiščenje. 
 

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP 
OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
MOM je v letu 2018 podpisala koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo 24 objektov. Za 
operacijo smo v januarju 2019, na podlagi uspešne prijave na razpis za sofinanciranje energetskih 
obnov, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili sklep o sofinanciranju iz EU 
sredstev. V skladu s koncesijsko pogodbo in izdelano investicijsko dokumentacijo se bodo v letu 
2019 izvajale energetske sanacije objektov, ki jih delno financira zasebni partner, delno pa 
Mestna občina Maribor. 
 
V NRP je na tem projektu prikazana finančna konstrukcija za sanacijo objektov t.i. SKUPINE B, 
ki vključuje objekte, ki bodo z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru predmetnega projekta dosegli 
status Delne energetske prenove oz. tehnološke prenove in niso sofinancirani iz nepovratnih 
sredstev. Gre za naslednje objekte:  
  
1. Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica  
2. Vrtec Studenci, PE Iztokova  
3. Vrtec Studenci, PE Limbuš  
4. Vrtec Pobrežje, PE Ob gozdu  
5. Vrtec Pobrežje, PE Brezje  
6. Vrtec Pobrežje, PE Mojca  
7. Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki  
8. Vrtec Jadvige Golež, PE Ob gozdu  
9. Ledna dvorana  
10. Dvorana Tabor  
 
V zgoraj navedenih objektih so ogrevalni sistemi dotrajani, energetsko neučinkoviti in v slabem 
stanju, posledično se na njih letno izvajajo določena popravila, ki za občino pomenijo dodatne 
stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno. Prav tako 
je energetsko neučinkovita tudi razsvetljava. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor pristopila 
k izvedbi energetskih obnov.  
 
Glavni namen za izvedbo 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
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je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 so bili tako realizirani le stroški za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo.  Obnove se bodo izvajale v 
letu 2019. 
 

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Upravna zgradba MOM. Zasebni partner pa 
bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme 
s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema – priključitev na sistem daljinskega 
ogrevanja. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z 
LED tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo.  Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
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letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Bratov Polančičev Maribor. Zasebni 
partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel 
naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s 
pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema novi del šole in telovadnico. 

• Prenova stavbnega pohištva, ki zajema novi del šole in telovadnico. 

• Izolacija stropa proti podstrešju, ki zajema stari del, novi del šole in telovadnico. 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Menjava pločevinaste strešne kritine, ki zajema novi del šole in telovadnico (opcija). 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92 %, 
pokrivanje TČ 83 % COP =2.8. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo.  Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Leona Štuklja Maribor. Zasebni partner 
pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje 
ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s 
pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt. 

• Prenova stavbnega pohištva, ki zajema cel objekt (zgrajen v 80ih).Toplotna izolacija 
stropa proti podstrešju, ki zajema šolski del in del nad športnimi garderobami. 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 
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• Menjava salonitne strešne kritine nad športnimi garderobami. 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija – priključitev na sistem daljinskega 
ogrevanja . 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo.  Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Zasebni 
partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel 
naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija, izkoristek kotla 92 %, pokrivanje s TČ 
81 %, COP = 2.8. 

• Prenova notranje - razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
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OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Martina Konšaka Maribor. Zasebni 
partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe: 
  

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo.  

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt.  

• Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starega lesenega stavbnega 
pohištva.  

• Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje cel objekt z izjemo telovadnice.  

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.  

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92 %, 
pokrivanje s TČ 78 %, COP =2.8.  

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo.  Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
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tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Maksa Durjave Maribor. Zasebni partner 
pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo.  

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Ogrevalni sistem – prenova sekundarja – razdelilnik 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0014 OŠ Slave Klavore Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Slava Klavore Maribor. Zasebni partner 
pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt. 

• Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starega lesenega stavbnega 
pohištva. 

• Toplotna izolacija poševne strehe vključno z menjavo dotrajane strešne kritine (cel 
objekt) Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, izkoristek kotla 92 %, 
pokrivanje TČ 75 %, COP 2.8. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor.  
Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje 
ukrepe: 
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema obnovo starega šolskega dela in stare telovadnice. 

• Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starih ALU, star PVC(2001) in 
steklene prizme. 

• Izolacija ravne strehe (nad večjim delom šole in deloma nad telovadnicami) 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, pokrivanje TČ 79 % COP 
2.8, izkoristek novega kotla 92 %.  

• Prenova notranje razsvetljave bo izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
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OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Malečnik. Zasebni partner bo s svojimi 
lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ELKO + TČ, pokrivanje TČ 75 %, 
COP 2.8. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo.  Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
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Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Zasebni 
partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe: 
  

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo.  

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen ZVKD del (kulturna dediščina). 

• Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo lesenega stavbnega pohištva 
(1994) in star PVC (2001). 

• Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje ZVKD del . 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija - priključitev na sistem daljinskega 
ogrevanja. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Draga Kobala Maribor. Zasebni partner 
pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen telovadnice. 

• Prenova stavbnega pohištva, letnik 2003. 

• Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje šolski del. 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ + ZP, 

• pokrivanje TČ 81 % COP 2.5. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Draga Kobala Maribor. Zasebni partner 
bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen telovadnice. 

• Prenova stavbnega pohištva, letnik 2003. 

• Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje šolski del. 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ + ZP, 

• pokrivanje TČ 81 % COP 2.5. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
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OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Tezno Maribor enota Pedenjped. 
Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje 
ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli. 

• Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje objekt vrtca in jasli – prvotna lesena okna, 
zunanja senčila na oknih, ki se ne menjajo 

• Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje objekt vrtca in jasli 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ =74.187 kWh COP 2.8, kotel 
13.418 kWh, pokrivanje 84,7 %. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP) 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja 
(organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju 
MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja 
stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prašnih delcev. 
 
Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je 
MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla 
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tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa 
bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.  
 
Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Pobrežje enota Grinič, kjer se bodo iz 
naslova načrtovanih sredstev v višini 10.491 EUR financirali stroški plač zaposlenih na projektu 
ter stroški supernadzora in koordinacije. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in 
evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:  
 

• Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo 
krmilno-komunikacijsko tehnologijo. 

• Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli. 

• Prenova stavbnega pohištva - menjava strešnih kupol, 

• Toplotna izolacija ravne strehe, ki vključuje objekt vrtca in jasli 

• Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. 

• Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija - TČ + ZP. 

• Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED 
tehnologijo. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 
je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli 
pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo 
investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega 
partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo.  Obnova se bo izvajala v letu 
2019. 
 

103529 Mariborska knjižnica 
OB070-17-0007 Mariborska knjižnica 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje 
knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z 
uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih 
prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more 
izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna 
skladišča in bralcem nedostopne.  
 
Cilji investicije so naslednji: 
 

• obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice, 

• razširitev knjižnične dejavnosti, 

• zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice, 

• objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice 
in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti, 

• združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, 
Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor), 

• združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, 
filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in 
mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko), 

• Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa bi predstavljal dodatno prizorišče 
za festival Lent in izvedbo drugih prireditev, 

• oživitev starega mestnega jedra. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 so potekale aktivnosti iskanja alternativnih rešitev za umestitev knjižnice v primerne 
prostore, med katerimi je preverjena tudi možnost umestitve v objekt t.i. Centrum. Izdelana je 
preveritev umestitve programa v objekt in investicijska dokumentacija ter usklajevanja z lastnikom 
glede odkupa objekta. Predlagana rešitev ni bila potrjena na mestnem svetu. 
 

OB070-17-0081 Mariborska knjižnica-objekt Probanka 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen predmetne investicije je umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke. Prostori 
nekdanje Probanke namreč v celoti ustrezajo zahtevam knjižnice. S selitvijo knjižnice v prostore 
nekdanje Probanke bo zaradi racionalizacije poslovanja predvideno združevanje več knjižničnih 
enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na 
Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke štirih knjižničnih enot, preseljene pa bodo 
tudi vse posebne zbirke iz drugih krajevnih knjižnic. Z umeščanjem ustrezne knjižnične stavbe v 
mestno središče dobi to območje večjo kulturno identiteto. Lokacija je dostopna najširšemu delu 
prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva. 
 
Lokacija nekdanje Probanke je ustrezna tudi z vidika distribucije knjižničnega gradiva (dnevni 
odvoz knjižničnega gradiva iz opreme v knjižnične enote, dostava pošte, dostava knjig, revij in 
drugega knjižničnega gradiva v oddelek za nabavo, obdelavo in v tajništvo, enostavne 
transportne poti) po mreži Mariborske knjižnice, ima dovolj parkirnih mest za službena vozila 
Mariborske knjižnice, enostaven dovoz z zaledne strani. Ker je parkirišče zelo veliko, bi lahko 
razmišljali tudi o selitvi parkirišča za bibliobus in o selitvi skladišča Potujoče knjižnice. 
 
Z nakupom ter prenovo bivše stavbe Probanke bo občina pridobila reprezentančen objekt ter 
zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite knjižnične dejavnosti na območju 
Rotovža, Tabora in okolice. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 so potekale aktivnosti iskanja alternativnih rešitev za umestitev knjižnice v primerne 
prostore, med katerimi je bila preverjena tudi možnost umestitve v objekt Probanke. 
 

103530 Koroška cesta 
OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se bo zagotovila njena uporabnost ter 
tako tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. Z izvedbo projekta 
se bo spremenila struktura prometnih načinov v Maribor, izboljšala privlačnost mestnega jedra ter 
izboljšala kakovost zraka. 
 
Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno 
mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici, predvsem pa k 
zaustavitvi rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih »vozilo-
kilometrov« v urbanih središčih. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj 
trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba 
avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se 
bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost.  
 
Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev iz Celostne prometne 
strategije mesta Maribor. 

768



 

 

2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bila dopolnjena projektna dokumentacija in izdelana novelacija investicijske 
dokumentacije.  V preteklem letu so bila na podlagi prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo, 
za projekt pridobljena tudi sofinancerska sredstva v višini 2.110.417 EUR. Začetek izvedbe del 
se je zamaknil v leto 2019. 
 

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju 
zdravstva 
OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen izgradnji prostorov za namen nadgradnje in razvoja preventivnih programov 
v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru.  
 
ZD Maribor izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega, kot s 
kurativnega področja. S celovitim pristopom do zdravja usmerja paciente na poti, ki vodi do 
zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika. 
 
Ministrstvo za zdravje je v 2017 objavilo razpis v dveh sklopih. ZD se je prijavil na sklop 1, ki je 
namenjen krepitvi javnozdravstvene vloge, implementaciji nadgradenj preventivnih pregledov za 
otroke in mladostnike, izvajanju preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, 
vključevanju ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo in zmanjševanju neenakosti v 
zdravju v lokalnih skupnostih. Glede na to, da je bil ZDM na razpisu za izvajanje programa 
uspešen, Ministrstvo za zdravje v sklopu 2 zagotavlja sredstva za izvedbo nadgradnje nad 5. 
etažo na Vošnjakovi ulici, kjer se bodo uredili in zagotovili ustrezni prostori in namestila oprema 
za izvajanje preventivnih programov. Z investicijo nadzidave se zagotovi večnamenska dvorana 
in pisarniški prostori za izvajanje dejavnosti vključno z opremo. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Operacija je bila uspešno prijavljena na Javni razpis za »Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in je 
v celoti financirana iz EU in državnih sredstev. V letu 2018 je bil podpisan dogovor o zagotavljanju 
sredstev med občinami soustanoviteljicami in ZD Maribor, s katerim so občine soustanoviteljice 
hkrati pooblastile MOM, da nastopa kot tretja pogodbena stranka (financer), zato je prevzela 
zalaganje finančnih sredstev do povračila stroškov iz naslova sofinancerske pogodbe. V letu 2018 
je potekala izdelava projektne dokumentacije in upravni postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja. Iz navedenega razloga se je izvedba ureditve prostorov zamaknila v leto 2019. 
 

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno 
OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno 
v Mariboru 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Predmet investicijskega projekta »Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno« je gradnja 
novega objekta in namestitev potrebne medicinske ter druge opreme prostorov, namenjenih 
izvajanju zdravstvenih in spremljajočih dejavnosti, ki jih je ZDM doslej izvajal v najemnem objektu. 
Namen celotnega investicijskega projekta pa je predvsem razširitev in uvedba dodatnih 
zdravstvenih dejavnosti v okviru Zdravstvene postaje Tezno, kar omogoča nova (oziroma 
predvidena) lokacija objekta. Prenos dejavnosti iz sedanjega (dotrajanega, funkcionalno 
neracionalnega in energetsko potratnega) objekta pa opravičuje tudi dejstvo, da ZZZS kot lastnik 
že izvaja določene postopke odprodaje objekta, kar pomeni, da v bodoče na tej lokaciji ne bo 
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možno izvajanje te dejavnosti. Potencialni kupci imajo namreč drugačne načrte in niso naklonjeni 
vlaganjem v objekt v smislu zagotavljanja prostorov za zdravstveno varstvo. 
 
Zaradi zagotavljanja zdravstvenih storitev na ustreznem nivoju, lažjega zagotavljanja 
zadovoljstva zaposlenih, racionalizacije poslovanja, narekujejo zahteve gradnjo nove 
Zdravstvene postaje Tezno. Z omenjeno investicijo se bodo pridobilo prostorske kapacitete, ki 
bodo omogočale vzpostavitev zahtevanega standarda (čakalnice, dostop invalidnim osebam in 
starostnikom). Z investicijo se bodo izboljšali delovni pogoji, kakovost storitev in s tem posledično 
tudi zadovoljstvo uporabnikov storitev -  pacientov.  
 
S predmetno investicijo se zagotavljajo dodatni prostori, ki bodo omogočili širjenje zdravstvene 
mreže na primarni ravni. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bil za izvedbo investicije sklenjen dogovor o financiranju ZD dr. Adolfa Drolca. Na 
podlagi predhodno izdelane idejne zasnove je bila izdelana investicijska dokumentacija, nov 
OPPN za območje obdelave in plačan komunalni prispevek. Izdelava projektne dokumentacije se 
je zamaknila v leto 2019. 
 

107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika 
OB070-18-0004 ZD dr. Adolfa Drolca - Okulistika 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen investicijskega projekta je ureditev prostorov za ambulantne dejavnosti okulistike, ki se - 
v funkciji zdravstvenih storitev - v celoti umeščajo na lokacijo v Sodni ulici 13. 
 
Cilji in razlogi za investicijo, ki je namenjena zdravstveni dejavnosti okulistike in spremljajočim 
prostorom za zdravstveno osebje in paciente, so naslednji: 
 

• združitev dislociranih enot okulističnih ambulant na eni lokaciji, 

• racionalizacija stroškov za delovanje te ambulante, 

• zagotovitev dodatnih prostorov oziroma površin za to medicinsko dejavnost, 

• zagotovitev spremljajočih prostorov osebja zaposlenih v tem segmentu, 

• tehnično - tehnološka obnova in zamenjava dela električnih ter dela strojnih napeljav, 
naprav in opreme v območju rekonstrukcije pritličja in dela objekta. 

 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bil sklenjen dogovor z zdravstvenim domom o financiranju investicije, katere skupna 
vrednost znaša 232.734 EUR, od tega je delež sofinanciranja MOM 146.902 EUR. V letu 2018 
so bila sredstva namenjena za plačilo 1. začasne situacije. Investicija se zaključi v letu 2019. 
 

222407 SULPITER 
OB070-16-0069 SULPITER 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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 partnerjev 
iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, 
Poljske in Slovenije).  
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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). 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letih 2016 do 2018 so bili izvedeni sestanki projektnih 
partnerjev, študijski obiski ter izvedbo aktivnosti na področju načrtovanja mestnega tovornega 
prometa in logistike (priprava celostne logistične strategije, priprava in izvedba srečanj skupine 
za logistiko). 
 
Sredstva v letu 2018 so bila namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu 
ter potne stroške (Budimpešta-Madžarska in Stuttgart-Nemčija). Nekaj aktivnosti je bilo iz leta 
2018 zamaknjenih v leto 2019, sicer pa se projekt izvaja po zastavljeni časovnici. Projekt se 
zaključuje v prvi polovici leta 2019. 
 

222408 URBAN INNO 
OB070-16-0070 URBAN INNO 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letih 2016 do 2018 so bili izvedeni sestanki projektnih 
partnerjev, študijski obiski, izvedbo aktivnosti na področju vzpostavljanja in delovanja quadruple-
helix mreže, spoznavanja različnih udeležbenih metod ter izvajanje pilotne aktivnosti 
(vzpostavitev enotne vstopne točke). 
 
Sredstva v letu 2018 so bila namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, 
potne stroške (Eisenstadt-Avstrija, Košice-Slovaška) in stroške zunanjih izvajalcev (organizacija 
srečanja v Mariboru). Aktivnosti potekajo po zastavljeni časovnici. Projekt se zaključuje v prvi 
polovici leta 2019. 
 

222410 NewPilgrimAge 
OB070-17-0083 NewPilgrimAge 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Mestna občina Maribor kot projektni partner sodeluje v projektu »NewPilgrimAge«, ki je 
sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 
do 31. maja 2020. 
 
V okviru projekta bodo položeni temelji za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo 
promovirana s skupno blagovno znamko “Join Visibility strategy” (skupna strategija vidnosti). 
Nove rešitve bodo povzete v “Valorizacijski model kulturne dediščine”, ki ga bo mogoče ponoviti 
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v drugih mestih Srednje Evrope, ki imajo podobne značilnosti ali ambicije. Partnerji bodo skupaj 
z lokalnimi deležniki (npr. področje kulture, izobraževanja, inovacij, skupnosti) razvili Lokalni 
akcijski načrt za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne 
dediščine. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017. Izvedeni so bili sestanki projektnih partnerjev, kjer je bilo 
pregledano opravljeno delo in začrtane nadalje aktivnosti. Pripravljena je bila transnacionalna 
vizija, lokalna vizija in lokalna gap analiza. Izveden je bil natečaj za vrednotenje kulturne 
dediščine, organizirane so bile delavnice za različne deležnike, za širšo javnost je bil izveden 
NPA event.  
 
V letu 2018 so bila sredstva namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, 
potne stroške za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih (Budimpešta in Albenga). 
Aktivnosti na projektu se izvajajo po načrtovani časovnici. 
 

222413 URBAN SOIL 4 FOOD 
OB070-18-0003 URBAN SOIL 4 FOOD 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
S projektom US4F smo uspešno kandidirali na drugem pozivu programa Urban Innovative 
Actions. Projekt US4F (Urban soil 4 food – urbana zemljina za hrano) je bil odobren septembra 
2017 začel se pa je s 1.12.2017 in traja do 30.11.2020. Konzorcij partnerjev je sestavljen iz 8 
lokalnih partnerjev, od katerih je MOM vodilni partner. 
 
Cilji projekta to zapreti odpadkovne zanke bioloških odpadkov v Mestu Maribor s predelavo 
bioloških odpadkov, proizvodnjo rodovitne certificirane zemljine, hkrati pa je cilj vzpostavitev več 
kot 7.400,00 m2 urbanih vrtov za meščane MOM. Ob tem igra veliko vlogo dvig samooskrbe s 
hrano, izobraževanje meščanov o pravilnem in zdravem pridelovanju hrane, kot tudi z vrtovi 
znižati ogljični odtis mesta. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Izvajanje projekta se je začelo 1.12.2017. Glede na začetni datum v decembru 2017, se je 
večinski del aktivnosti začel z letom 2018. V prvi tretjini leta je prišlo do podpisa partnerskih 
pogodb, uskladitve končnega proračuna projekta, podpisa pogodbe o financiranju (MOM in PS – 
EU komisija), izveden je bil prvi del predfinanciranja. Nadalje se je pripravila tehnična študija za 
pilotno napravo, kot tudi javni razpis na nabavo opreme, uredilo se je zemljišče za urbane vrtove, 
izvedla se je študija alternativnih lokacij pilotne naprave in le-ta tudi izbrala. Potekali so študijski 
obiski, kot tudi dogovarjanja vezana na alternativno zemljišče. Vršili so se redni mesečni sestanki 
partnerjev in delovnih skupin znotraj partnerstva. 
 

222414 MELINDA 
OB070-18-0035 MELINDA 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt MELINDA (Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps) je 
bil prijavljen in odobren v okviru 3. razpisu Interreg Alpine Space. Projekt traja tri leta, s pričetkom 
v aprilu 2018 in zaključkom aprila 2021. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU 
(Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in 
Slovenije).  
 
Pri projektu gre za izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v 
mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa. Projekt se bo odvijal po naslednjih vsebinskih delovnih 
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paketih, in sicer DP1: vzpostavitev mreže za trajnostno mobilnost za zniževanje ogljičnega odtisa, 
DP2: evidentiranje ovir in pospeševalcev za vzpostavitev nizkoogljične trajnostne mobilnosti, 
DP3: vzpostavitev transnacionalnih IT orodij za zniževanje ogljičnega odtisa, DP4: izvedba in 
ocena pilotov partnerskih mest.  
 
Podlaga za sodelovanje Mestne občine Maribor na projektu izhaja tudi iz stebrov in ukrepov CPS 
(junij, 2015). Za pilot mesta Maribor je predvidena uvedba pametne aplikacije, ki bo 
izračunavala/merila ogljiični odtis glede na uporabo trajnostno naravnane oblike mobilnosti in 
uporabniku na poljuden način prikazala, koliko je na ta način prispeval k čistejšemu okolju v 
mestu. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Izvajanje projekta se je začelo aprila 2018. V letu 2018 sta bila izvedena dva sestanka projektnih 
partnerjev, ter izvedbo aktivnosti na področju identifikacije deležnikov. Sredstva so bila 
namenjena predvsem za stroške plač zaposlenih na projektu. 
 

222415 Snapshots from the borders 
OB070-18-0036 Snapshots from the borders 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V Mednarodnem projektu Evropske Unije »Snapshots from the borders – Utrinki z mej«, bo tri 
leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije 
sodelujejo Mestna občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET – Inštitut za etnične in 
regionalne študije iz Maribora. 
 
Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij 
v Evropski Uniji, ki se neposredno soočajo s temi problemi na svojih mejah, in na ta način 
spodbujati oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo 
usklajeno in učinkovito izvajanje. 
 
Glavni namen projekta je razširiti informacije in razumevanje teh problemov med čim večje število 
prebivalcev Slovenije in prispevati k njihovemu urejanju na podlagi spoštovanja pravic človeka in 
zagotavljanja varnosti Slovenije. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt se je začel v začetku 2018 in so se izvedle naslednje aktivnosti: skupaj s inštitutom 
Iscomet sta se izvedli dve delavnici na temo problematike begunstva in migrantov v MB in 
Sloveniji, izvedle so se komunikacijske aktivnosti, udeležba na koordinacijskem projektnem 
srečanju na Dunaju ter izvedba raziskave javnega mnenja to temo. 
 

223000 Obnova opreme 
OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 so bila za obnovo opreme porabljena sredstva v višini 91.648 EUR. Sredstva so bila 
namenjena predvsem zamenjavi dotrajane kuhinjske opreme in nabavi dveh vozil za prevoz 
hrane za Vrtec Jadvige Golež Maribor, enota Betnavska ter za Vrtec Pobrežje, enota Grinič. 
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Nekoliko nižja realizacije je posledica dobave opreme v decembru 2018 in prenos obveznosti za 
plačilo v leto 2019. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme 
na področju predšolske vzgoje za leto 2018. 
 

223100 Obnova opreme 
OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Skupni odhodki na projektu so znašali 75.000 EUR. Sredstva so bila namenjena izključno za 
nakup najnujnejše kuhinjske opreme za osnovne šole. 
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0413 Urad za komunalo, promet in prostor 
 

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 
OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalans je bilo planiranih 1.542.164 EUR, porabljenih pa 546.210 EUR, 
kar predstavlja 35,4 % realizacijo. V letu 2018 smo izvedli rekonstrukcijo vodovoda v Železnikovi 
ulici, Lackovi cesti, Radvanjski cesti, Ilijevi ulici, Mlekarniški ulici in Fluksovi ulici, izvedba pitnika 
pri spodnji postaji KKŽ. 
 
Intervencijsko smo izvedli vodovod v Ul. Slave Klavore, vodovod Titov most, vodovod Meljski hrib 
od h.š. 43a do 44, izvedba prevezave vodovodnega cevovoda pri objektu Lackova 132 z 
Mariborskim vodovodom d.d. Prav tako smo izvedli zamenjavo vodovodnega cevovoda v delu 
Bezjakove ulice v Pekrah, izvedba prevezav vodovodnega cevovoda ob rekonstrukciji Lackove 
ceste in zamenjava vodovodnega cevovoda pri PGD Radvanje. 
 
Investicije v teku so: gradnja vodovodnega sistema Jelovec – Srednje; JUŽNI DEL, pridobivanje 
investicijske in projektne dokumentacije za vodovodni sistem Habakuk, pridobivanje projektne 
dokumentacije za vodovod Brestrnica – Jelovec, II. etapa in za vodovod Brestrnica – Kamnica, 
vodovod Perhavčeva ulica – zamenjava vodovodnega cevovoda, vodovod Šentiljska cesta 118-
124, rekonstrukcija TP Vrbanski plato. 
 
Skupni projekti s komunalnimi vodi so bili izvedeni: rekonstrukcija vodovoda v Hrovatovi ulici in 
Domadenikovi ulici. 
 
Izvedene so bile investicije in investicijsko vzdrževanje v vodovodne objekte (VO,PP,VH) - brez 
omrežja, in sicer: popravilo klorinacijske naprave in merilca pretoka na VH Medič, zamenjava 
črpalke v vodnjaku 4 na črpališču pitne vode Betnava, sanacija dotrajane strešne kritine na 
vodnjaku 2 v Betnavi - črpališče pitne vode, sanacija vodnjakov MO-1/1930 in MO-2/1930 za pitno 
vodo na Mariborskem otoku; izdana inšpekcijska odločba, zaščita vodnih virov Gaj nad 
Mariborom; izdana inšpekcijska odločba, rekonstrukcija klorinacijske naprave na črpališču pitne 
vode Vrbanski plato, izvedba rekonstrukcije AB jaška na Vrbanskem platoju, izvedba 
klorinacijskih naprav na vodnjakih Bohova 1 in Bohova 2. 
 
Narejen je bil prenos lastništva za vodovod v naselju Rošpoh del na MOM in v upravljanje 
Mariborski vodovod d.d. 
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151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja 
OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen vzdrževanju hidrantnih sistemov na vodovodnem omrežju in s tem 
zagotavljanju protipožarne varnosti na področju MOM. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna je bilo planiranih 60.000 EUR. Preglede 
ustreznosti hidrantov in njihovo servisiranje na javni vodovodni mreži je opravljal Mariborski 
vodovod d.d., ki je v l. 2018 izstavil račune v znesku 50.446 EUR, kar predstavlja 84 % realizacijo. 
 

151107 Dokumentacija in pripravljalna dela 
OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 2018 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 gradbena dovoljenja za 
investicijske objekte po obdobju dveh let zastarajo in je postopek potrebno v celoti obnoviti. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Po veljavnem rebalansu je bilo planirano 46.000 EUR, porabljenih je bilo 28.557 EUR, kar pomeni 
62 % realizacijo. 
 

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja 
OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, 
opreme 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Po veljavnem rebalansu je bilo planirano 3.057.638 EUR, porabljenih je bilo 635.320 EUR, kar 
pomeni 20 % realizacijo. Na projektu smo izvajali obnove in dograditve, interventne sanacije 
obstoječega kanalizacijskega omrežja, izvajali oplaščenja kanalizacijskih cevi, kjer je to bilo 
možno in interventno uredili lome kanalov na kanalizacijskem omrežju. 
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OB070-18-0033 Kanalizacija Spodnji Limbuš 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. Kot vir prihodkov smo v okviru tega projekta  planirali prihodke 
iz naslova kohezije.  
Projekt se bo nadaljeval. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo na tem projektu v okviru postavke 151118 Gradnja in obnova 
kanalizacijskega omrežja planirano 392.086 EUR. Realizacije ni bilo, saj se je vsa realizacija v 
okviru projekta Limbuš knjižila na postavki 151119 Kanalizacija Limbuš in v okviru projekta 
OB070-14-0005 kanalizacija Limbuš. 
 

OB070-18-0034 Kanalizacija Razvanje 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju Razvanje. Z izgradnjo 
manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo 
obremenitve CČN. Projekt se bo nadaljeval. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V  veljavnem rebalansu je bilo na tem projektu  v okviru postavke 151118 Gradnja in obnova 
kanalizacijskega omrežja planirano   397.276 EUR . Realizacije ni bilo, ker projekt  Razvanje  ni 
izpolnjeval pogojev MGRT za prijavo  na kohezijo. 
 

151119 Kanalizacija Limbuš 
OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo planirano 670.000 EUR. Porabljenih je bilo 170.431 EUR, kar 
pomeni 25% realizacijo. V letu 2018 se je dokončala kanalizacija na Domadenikovi in Hrovatovi 
ulici. V okviru te investicije smo na teh dveh ulicah uredili ostalo komunalno infrastrukturo. 
 

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina 
OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 
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porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na 
takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja. 
Projekt se nadaljuje. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 585.000 EUR. Porabljenih je bilo 327.745 EUR ali 56 
% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda Pekrska 
cesta, izvedbo plinovoda po Obrežni ulici, plinovoda po Ulici borcev in Na trati, plinovoda po 
Pekrski cesti - podaljšek, plinovod po Ribniški ulici, plinovod po Lackovi cesti (v sklopu izvedbe 
rekonstrukcije ceste). Del sredstev je bil porabljen za obnovo plinovoda v križišču Zvezne in 
Rožnodolske ulice in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter za 
izdelavo projektne dokumentacije za posamezne ulice in območja. 
Skupaj je bilo v letu 2018 v Mestni občini Maribor izvedeno 2.418 m novega distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina. 
 

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja 
toplote 
OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture v veljavnem 
rebalansu predvidenih 779.000 EUR. Porabljeno je bilo 564.822 EUR ali 73 % načrtovanih 
sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda Gregorčičeva ulica – II. 
faza, izvedbo vročevoda Gregorčičeva ulica do Tyrševe ulice, izvedbo vročevoda po Vrbanski 
cesti in Kmetijski ulici, izvedbo vročevoda po Koroški cesti, rekonstrukcijo črpališča 
termoenergetskega sistema v Energetiki Maribor, posodobitev nadzornega sistema SCADA, 
izvedba investicijskega vzdrževanja ter izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija na postavki 
je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2019. Skupaj je bilo v letu 2018 v Mestni 
občini Maribor izvedenega 450 m novega vročevodnega omrežja. 
 

151216 Gradnja plinske postaje 
OB070-12-0011 Polnilna postaja 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen projekta je investicijsko vzdrževanje 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 1.000 EUR za nujno interventno vzdrževanje. 
Realizacije ni bilo, ker ni bilo interventnega vzdrževanja. 
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151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) 
OB070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen izvajanju različnih ukrepov trajnostne mobilnosti, katerih namen je 
spodbujanje pešačenja, kolesarjenja, rabe javnega potniškega prometa za krajše vsakodnevne 
poti, kakor tudi spodbujanje e-mobilnosti. 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 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bilo za nakup polnilnic za električna vozila načrtovana poraba 24.400 EUR, 
porabljenih pa je bilo 23.238 EUR ali 95% sredstev. Izveden je bil nakup šestih polnilnic. Le te 
bodo nameščene v prvi polovici leta 2019, saj ni bila omogočena priključitev na električno 
omrežje. 
 

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na 
javnih površinah 
OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva so bila namenjena in porabljena za zasaditev manjkajočih dreves, arboristično 
svetovanje, vzdrževanje Stare trte na Lentu, zasaditev otroškega igrišča pod Vzpenjačo, dobavo 
novih igral. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 157.200 EUR, porabljeno pa 49.382 EUR, 
kar predstavlja 31% realizacijo. 
 

OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 189.000 EUR, porabljeno pa 7.601 EUR za dopolnitev 
PZI projekta, ter novelacijo IP in študije izvedljivosti z prilogami, kar predstavlja 4 % realizacijo. V 
letu 2018 s projektom nismo mogli pričeti, ker se je postopek javnega naročila prekinil, saj so 
ponudbe presegale zagotovljena sredstva. 
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151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij 
OB070-07-0057 Javna stranišča 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju javnih sanitarij. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Na projektu je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 185.000 EUR za vzpostavitev dveh 
sanitarnih kabin (na Lentu in na avtobusnem obračališču na Dobravi). Porabili smo 5.978 EUR 
za pripravo dokumentacije za obe omenjeni investiciji in s tem dosegli 3% realizacijo. Investicija 
se ni izvedla, saj je predhodno potrebna izgradnja kanalizacije, kar pa se v letu 2018 ni realiziralo. 
 

151502 Center za gospodarjenje z odpadki 
OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen investicijam v posodobitev sistema ravnanja z odpadki. Sredstva so bila 
načrtovana za plačilo monitoringa na odlagališču Dogoše. Prav tako pa je v letu 2018 Snaga 
d.o.o. pričela s poskusnim obratovanjem sortirnice odpadkov, Mestna občina Maribor pa je v ta 
namen prispevala svoje zemljišče in že izgrajeno halo. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Realizacije ne beležimo, saj je predviden monitoring na odlagališču Dogoše bil financiran s strani 
izvajalca gospodarske javne službe Snage d.o.o. Predvidena sredstva v višini 35.966 EUR niso 
bila porabljena. 
 

152001 Tehnično urejanje prometa 
OB070-07-0031 Kolesarski promet 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva na tem projektu  niso bila realizirana kot so bila planirana. V veljavnem rebalansu so 
bila planirana v višini 40.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 18.906 EUR ali 47%. V letu 2018 
se je uredila kolesarska povezava ob Lackovi cesti, prav tako pa se je izvedlo nekaj ukrepov 
izboljšav v kolesarskem prometu. 
 

OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za realizacijo projekta spremembe prometnega režima pod 
Vzpenjačo in zapore Pohorske ulice s potopnimi valji, projekta za Ureditev Cafove ulice ter 
izvedbo otroškega igrišča ob Vzpenjači, naročilo video almanaha občinskih cest in prometne 
študije Podpohorske ceste. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 159.900 EUR. Porabljenih 
je bilo 161.262 EUR sredstev, kar predstavlja 101 % plana. Realizacija je višja od planirane, saj 
se je na ta projekt knjižila realizacija tudi iz ostalih dveh projektov , ki sta aktivna v okvirju postavke 
Tehnično urejanje prometa. 
 

OB070-07-0035 Umirjanje prometa 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja 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. V 
veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 227.800 EUR. Sredstva v višini 107.908 EUR so bila 
porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa na Kardeljevi cesti, izvedbo ukrepov umirjanja 
prometa na Šentpetrski ulici Naročeno je bilo tudi nekaj tehnične dokumentacije za umirjanje 
prometa. Realizacija je tako 47 % in je nižja od planirane, ker plačilo za ureditev Kardeljeve 
zapade v leto 2019. 
 

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov 
OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo na razpolago 36.000 EUR. Porabljenih je bilo 26.201 EUR ali 72%. 
Sredstva so bila porabljena za nakup prikazovalnikov zasedenosti parkirišč, ki so nameščeni na 
cestnem omrežju v mestnem središču. Iz sredstev so se zgradila odjemna mesta NN električne 
energije na lokacijah Mlinska ulica, Pohorska ulica in Loška ulica, za namene priključitve polnilnic 
za električna vozila. Plačani sta bili priključnini na distribucijski sistem. Načrtovana izgradnja še 
dveh odjemnih mest za isti namen, na Partizanski cesti in Trgu svobode, kakor tudi plačila 
priključnin na distribucijsko omrežje, ni bila izvedena, zato se izvedba načrtuje v letu 2019. 
Prvotno zastavljenemu cilju porabe sredstev za izvedbo ukrepov (nakup parkirnih avtomatov) 
zmanjševanja števila brezplačnih parkirnih mest v mestnem središču, v letu 2018 nismo sledili. 
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Prednost se je namreč dala e-mobilnosti in spodbujanju rabe vozil z nižjim ogljičnim izpustom v 
samem mestu. Cilj je bila izgradnja petih odjemnih mest, zgrajena pa so bila tri, tako je bil cilj le 
delno dosežen. 
 

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega 
prometa 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v 
infrastrukturo avtobusnih postajališč in ostale opreme dvigujemo kvaliteto JPP. Projekt se 
nadaljuje. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja 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. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih 
postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč,…), 
kupili smo nov sistem za validacijo vozovnic na mestnih avtobusih. Načrtovana sredstva v višini 
249.000 EUR so bila porabljena v višini 181.736 EUR, ali 73%. 
 

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 smo izvedli javno naročilo za nakup 6 novih  mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen 
na sofinanciranje v višini 80 % s strani EKO SKLADA. Prav tako smo sredstva namenili za nakup 
mini avtobusa (Maister) in nakup 4 rabljenih avtobusov. Projekt je bil planiran v višini 1.772.467 
realiziran pa v višini 1.744.498 EUR ali 98 %. 
 

152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev 
OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforske opreme v obstoječih SSN križiščih in 
izboljšanju delovanja semaforske opreme. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforske opreme v obstoječih SSN križiščih. 
Na NRP je bilo planiranih 40.000 EUR. Realizacije ni bilo, saj so bila sredstva porabljena kot 
tekoči odhodek na rednem vzdrževanju semaforjev. 
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152018 Projekt ELIPTIC 
OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 9.538 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila 
namenjena za plačila službenih poti v okviru študijskih obiskov partnerskih mest ki delujejo v 
okviru projekta, ter plačilu študije potencialov elektrifikacije JMPP. 
 

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta Ureditev mestnih in 
zunajmestnih cest predvidenih 220.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 10.138 
EUR, kar pomeni 5 %. Sredstva niso bila porabljena zaradi neuspelega javnega naročila ureditve 
ceste k Račjemu dvoru in zaradi tega, ker del plačil za ureditev Kardeljeve ceste zapade v leto 
2019. 
 

OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen rekonstrukciji ceste v Trčovi in je razdeljen na več etap, saj v proračunu ni 
zagotovljenih sredstev za izvedbo celotne investicije. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo Rekonstrukcije ceste v Trčovo 
zagotovljenih 773.000 EUR. Realizacija je bila 377.672 EUR oz. 48%. Zaključni račun za izvedbo 
III. etape izkazuje realizacijo v višini 327.471 EUR. Investicija izvedbe III. etape rekonstrukcije 
ceste v Trčovo je končana. Realizacija v 2018 za izvedbo IVa. etape je 50.200,56 EUR. Izvedba 
IV. etape se je začela novembra 2018. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je sklenil Aneks 
k osnovni pogodbi (za podaljšanje roka izvedbe). Po končani zimski službi 2018/2019 se bodo 
dela nadaljevala. 
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152112 Dokumentacija in pripravljalna dela 
OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 170.400 EUR. Realizacija je znašala 
150.379 EUR oz. 88,3 %. V okviru projekta smo naročili tehnično dokumentacijo za izvedbo 
investicij v višini 26.232 EUR in izplačali odškodnine v višini 124.147 EUR. 
 

152153 Sanacija Malečniškega mostu 
OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen in cilj je sanacija Malečniškega mostu in s tem zagotavljanje varnosti v cestnem prometu 
na tem cestnem objektu. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 18.459 EUR. Realizacija je bila 100%. 
Sredstva so bila namenjena plačilu dodatnih geotehničnih raziskav in recenziji projekta (PZI), 
katerega smo predali DRSI, saj je država predlagala, da se most in cesta preneseta v upravljanje 
državnega upravljalca cest. S tem se projekt zaključi. 
 

152154 Sanacija Titovega mostu 
OB070-08-0007 Sanacija Titove ceste 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen in cilj je sanacija Titovega mostu in s tem zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na 
tej cesti in na tem cestnem objektu. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 85.000 EUR. Realizacije v letu 2018 
ni bilo. 
 

152155 Sanacija plazov 
OB070-16-0003 Sanacija plazov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen in cilj je odprava 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 tega projekta za objekte manjšega obsega 
in vrednosti, se pripravi »Načrt s terenskimi in geotehničnimi raziskavami ter izdelavo poročila s 
stabilnostno analizo in predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni program sanacij, 
katerega predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 150.000 EUR. Realizacija je znašala 
44.501 EUR ali 30%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazu na Urbanu. Nižja realizacija 
od planirane je posledica ustavljenega javnega razpisa za plaz Gajperk. 
 

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje 
OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen vlaganju v površine tržnic. Projekt je namenjen investicijam in investicijskemu 
vzdrževanju tržnic. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 70.000 EUR, realizacija je 53.519 EUR, kar predstavlja 
76%. V letu 2018 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za postavitev strehe na tržnici 
na Vodnikovem trgu. Prav tako smo sanirali ploščad na tržnici v Novi vasi in na tržnici na 
Dominkuševi ulici. Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli. 
 

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 
OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta gradnje podvoza 
pod železnico na Ljubljanski ulici predvidenih 888.004 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo 
v višini 322.907 EUR, kar pomeni 36 % realizacijo. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi 
drugačne dinamike izvajanja del na cestni infrastrukturi, ki jo po pogodbi krije MOM. Glavnina 
gradbenih del je tako potekala na železniški infrastrukturi. Projekt se nadaljuje v 2019 in 2020. 
 

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest 
OB070-06-0050 zahodna obvoznica-IV. Etapa 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen sofinanciranju izgradnji državne zahodne obvoznice. Gre za odsek od 
krožišča na Lackovi cesti do cestne povezave Maribor - Hoče. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu  za leto 2018 je bilo za ta projekt namenjenih 200.000 EUR. Realizacije 
ni bilo, ker se je dinamika izgradnje državnih cest upočasnila, zato MOM ni imela obveznosti 
sofinanciranja. 
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OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 pripravljene projektne naloge  za rekonstrukcijo dveh državnih regionalnih cest pri 
izgradnji katerih bo marala MOM tudi finančno sodelovati. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo na tem projektu namenjenih 2.436.200 EUR. 
Realizacija je bila 15.118 EUR oz. 1%. Realizacija na projektu je nizka, ker se je dinamika 
izgradnje državnih cest upočasnila, zato MOM ni imela obveznosti sofinanciranja. V letu smo 
plačali PGD/PZI za pločnik ob državni cesti v Bresternici. 
 

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov 
pokopališča 
OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Višina zagotovljenih sredstev je bila v veljavnem proračunu 131.278 EUR. Porabljenih je bilo 
95.882 EUR, kar predstavlja 73% realizacijo načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po 
programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (tlakovanja poti na 
pokopališču Pobrežje, zamenjavo cipres na Dobravi, novelacija muslimanskega pokopališča, 
izgradnja II. faze žarnih grobov na Dobravi, sanacija zidov na Pobrežju, nabava urbane opreme). 
Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli. 
 

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje 
OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija. 
Projekt se nadaljuje. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Na projektu je bilo planiranih 30.000 EUR za vzdrževanje obstoječega objekta akvarija terarija v 
Mestnem parku. Porabili smo 12.134 EUR in s tem dosegli 41% realizacijo. Popravili smo streho 
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na objektu, zamenjali dotrajana okna in vrata v kleti objekta, dobavili nove delovne pulte. 
Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli. 
 

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) 
OB070-10-0122 Ureditev propustov 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva v veljavnem rebalansu 
rezervirana v višini 72.000 EUR. Realizacija ni bilo, ker se je realizacija po pomoti knjižila na 
projekt OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela. 
 

OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt  je namenjen izvedbi nujnih investicijskih  vzdrževalnih del na cestnem omrežju v MOM. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek 2.379 EUR, ker 
se je na ta projekt po pomoti knjižila realizacija, ki bi morala biti knjižena na projektu OB070-10-
0122. 
 

153109 Ureditev Lackove ceste 
OB070-18-0024 Ureditev Lackove ceste 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V sklopu tega projekta se je izvedla rekonstrukcija Lackove ceste. Projekt se je v letu 2018 
zaključil. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta predvidenih 
1.154.821 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 1.125.359 EUR, kar pomeni 97% 
realizacijo. 
 

153110 Ureditev Streliške ceste 
OB070-18-0025 Ureditev Streliške ceste 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen komunalni in prometni ureditvi Streliške ceste. V sklopu tega projekta se bo 
izvedla rekonstrukcija Streliške ceste v dveh fazah. Projekt v 1.fazi se je zaključil v 2018 in ne 
nadaljuje v 2019 (2.faza). Prva faza je bila v bistvu ureditev stika Lackove s Streliško na odseku 
od gasilskega doma na Lackovi, do semaforiziranega križišča pri bencinskem servisu MOL. 
Druga faza pa zajema odsek od tega semaforiziranega križišča do krožišča na Ljubljanski ulici. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta predvidenih 201.901 
EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 191.151 EUR, kar pomeni 95 % realizacijo. 
 

153111 Ureditev Cafove ulice 
OB070-18-0037 Ureditev Cafove ulice 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V sklopu tega projekta se bo izvedla rekonstrukcija Cafove ulice. Projekt se nadaljuje v 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta predvidenih 6.100 
EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 0 EUR, kar pomeni 0% realizacijo. Projekt se 
nadaljuje v 2019. 
 

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Na projektu je bilo v veljavnem rebalansu planirano 127.000 EUR. Porabljeno je bilo 69.750 EUR, 
kar pomeni 55 % realizacijo. V letu 2018 se je izvedla cestna razsvetljava stara Ptujska cesta - II. 
faza, izvedla cestna razsvetljava ob pešpoti Trije ribniki, izvedla cestna razsvetljava Pohorska 
cesta – Arena, izdelala projektna dokumentacija za posamezne neosvetljene odseke. Realizacija 
na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2019. 
 

153300 Režijski obrat 
OB070-10-0126 Režijski obrat 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Namen projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja na področju komunale in zelenih 
površinah v lasti Mestne občine Maribor. Cilj projekta je urejanje zelenih in drugih površin v lasti 
Mestne občine Maribor na območju Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti z vsemi potrebnimi orodji 
ter mehanizacijo. V ta namen je projekt zastavljen tako, da je Režijskemu obratu omogočena 
nabava opreme za potrebe vzdrževanja na projektu OB070-10-0126, na področju vseh Krajevnih 
skupnosti v Mestni občini Maribor. Oprema se kupuje za razna terenska dela v vseh letnih časih. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Na investicijskem kontu OB070-10-0126 je za leto 2018 planiranih 9.000 EUR. Porabili smo 
9.725,85 EUR. Sredstva smo namenili za nakup orodja, strojev in nakup varnostnih naprav za 
zagotavljanje varovanja občinskega premoženja. 
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153504 Avtobusna postaja 
OB070-07-0039 Avtobusna postaja 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na projektu je 
bilo planiranih 40.000 EUR. Izvedli smo obnovo devetih drsnih vrat na AP Maribor, s poračunom 
infrastrukturnih vlaganj Marproma, pričeli z obnovo strehe na avtobusni postaji s povečanjem 
sredstev iz rezervnega sklada. Realizacija je v višini 22.634 EUR, oz. 56 %. 
 

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice 
OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva so bila načrtovana v višini 228.000 EUR, porabljena v višini 211.953 EUR ali 93%. 
 

153512 Dravska kolesarska pot 
OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 nove postavke 153515 Projekti TUS - 
mobilnost in v okviru novega projekta OB070 -17-0089 Dravska kolesarska pot. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 30.000 EUR, porabljenih je bilo 30.341 EUR, kar 
pomeni 101 % realizacijo. 
 

153515 Projekti TUS - mobilnost 
OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom ter med 
Mariborom in Duplekom. Projekt se nadaljuje. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem 
rebalansu je bilo načrtovanih 200.000 EUR, porabljenih je bilo 13.495 EUR, kar pomeni 7 % 
realizacijo. Realizacija je nižja od planirane, saj izvedbo investicij planiramo v letu 2019. 
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OB070-17-0090 Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in 
KS 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 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 v 2019 in 2020. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem 
rebalansu je bilo načrtovanih 909.800 EUR. Poraba sredstev je bila 3 % v višini 28.304 EUR. 
Realizacija je nižja od planirane zaradi težav z pridobivanjem zemljišč in prestavitve izvedbe v 
2019. 

OB070-17-0091 Ureditev sistema P&R in B&R z JPP 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen izgradnji javnih parkirišč na obrobju mestnega središča v souporabi s javnim 
potniškim prometom oz. kolesi. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo planirano 86.413 EUR, porabljeno pa 10.673 EUR ali 12 %. 
 

OB070-18-0022 TUS - Ureditev kolesarske povezave ob Koroški 
cesti 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen vzpostavitvi nove in ureditvi nove kolesarske povezave ob Koroški cesti od 
Strossmayerjeve do Gosposvetske ulice. Projekt se nadaljuje v 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem 
rebalansu je bilo načrtovanih 261.690 EUR. Poraba sredstev je bila 8 % v višini 22.570 EUR. 
Realizacija je nižja zaradi težav z pridobivanjem zemljišč in prestavitve izvedbe v 2019. 
 

OB070-18-0023 TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez 
Titovo cesto 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture nadhoda za pešce in kolesarje v krožišču 
Titove ceste C4. Projekt se nadaljuje v 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 389.030 EUR, porabljeno pa 20.728 EUR ali 5 %. 
Projekt se v 2019 nadaljuje. Realizacija je nižja od planirane zaradi odločitve, da se izvedba JN 
prekine. 
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OB070-18-0028 TUS - Ureditev avtobusnih postajališč in 
nadstrešnic 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen ureditvi 21 avtobusnih postajališč z novimi nadstrešnicami. Projekt se 
nadaljuje v 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem 
rebalansu je bilo načrtovanih 143.618 EUR. Poraba sredstev je bila 8 % v višini 11.775 EUR. 
Realizacija je nižja zaradi kasnejšega podpisa pogodba z izvajalcem in prestavitve del v 1.polletje 
2019. 
 

OB070-18-0038 TUS-POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA E-BUS 
 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen postavitvi polnilne infrastrukture za električne avtobuse. Projekt se nadaljuje 
v 2019 in 2020. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Planirana sredstva v veljavnem rebalansu so bila v višini 10.000 EUR in so bila namenjena za 
naročilo dokumentacije, vendar niso bila realizirana. 
 

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 
OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Glavni cilj projekta je zagotovitev potrebe odvodnje komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih 
objektov z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje pri objektu h.š. Kamniška graba 62, 
izboljšati prometno varnost za udeležence v prometu in novelirati elektroenergetsko in 
telekomunikacijsko omrežje, sočasno pa v času gradnje zaščiti vodooskrbni sistem. 
 
Poleg glavne izvedbe projekta, torej izgradnja kanalizacije komunalnih odpadnih voda, se bodo v 
sklopu investicije izvedla še naslednja dela: 
 
• rekonstrukcija voziščne konstrukcije z ureditvijo odvodnje padavinskih odpadnih voda, 
• zaščita vodooskrbnega sistema (v času izgradnje),  
• posodobitev javne razsvetljave,  
• novelacija elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja,  
• izboljšava prometne varnosti za udeležence v prometu.  
 
Predvidena kanalizacija bo potekala na zemljiščih v k.o. Brestrnica in k.o. Kamnica. 
 
Skupna dolžina predvidenega gravitacijskega kanala bo 1.229 m, ki bo potekal v občinski LC 
Kamniška graba ter v delu po priobalnem pasu in naravnem vodnem javnem dobru. Predviden 
kanal bo na začetku naselja Kamnica priključen na že izveden odsek kanala Kamniška graba, ki 
je zaključen v jašku (J19) pri HŠ 62 in od te bo potekala vse do zaključka na parc. št. 1260/7, k.o. 
Brestrnica. Predvidena kanalizacija bo prečkala na mestih Kamniški potok, pri čemer bo 
prečkanje le-tega izvedeno s podvrtavanjem v zaščitni jekleni cevi DN 400 mm. Izgradnja 
kanalizacije bo izvedena v ozkem opažnem izkopu tako, da ne bo ogrožena stabilnost obstoječe 
brežine Kamniškega potoka. Predviden kanal bo v celoti gravitacijski, izdelan iz PE cevi DN 250 
mm, cevi bodo vkopane na globino od 1,60 m do cca. 3,50 m. Revizijski jaški bodo tipski PE DN 

791



 

 

(notranjega premera) 1000 mm. Jaški bodo sestavljeni iz telesa jaška in AB krovne plošče ter 
LTŽ povozni pokrovi D 600 mm z odprtinami za zračenje in zaklepom, nosilnosti 400 kN v 
območju prometnih površin. Na kanalizacijo komunalnih vod se bodo priključile samo hišne 
komunalne odpadne vode, le-te bodo izvedene kot hišni kanalizacijski priključki do hišnega 
kontrolnega jaška na parceli posameznega lastnika. Kanalizacijski vod mora biti vodotesne 
izvedbe v skladu z določili Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne 
kanalizacije (MUV, št. 12/16). 
 
Namen projekta je zagotavljanje učinkovitega izvajanja okoljske zakonodaje v smeri izboljšanja 
kakovosti bivanja ter varovanja okolja v MOM, skladno z načeli trajnostnega razvoja 
»onesnaževalec plača«. Z regijsko prepoznanim projektom se bo zagotovilo varstvo površinskih 
in podzemnih voda pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika in fosforja ter pred 
mikrobiološkim onesnaževanjem, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na območju 
Kamniške grabe. 
 
Osnovni motiv MOM za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da na kanalizacijski sistem niso 
priključeni vsi prebivalci občine, kar povzroča večje onesnaženje podtalnice. 
 
V sklopu projekta se bo na kanal. omrežje povezalo novih 34 gospodinjstev. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bilo na projektu planiranih 50.000 EUR, realizacija pa je bila 50%, oz. 24.941 EUR. 
Za projekt: »Ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba, III. faza« 
(kohezija) smo pridobili služnosti, izdelana je bila investicijska in projektna dokumentacija, razen 
PZI – kanalizacija, vložili smo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Maribor. 
 

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč 
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica 
OB070-06-0124 Nakup zemljišč 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 
2018. 
 
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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V izvajanju. 
 

163602 Priprava zemljišč 
OB070-06-0122 Priprava zemljišč 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Pridobili smo novelacijo PGD načrta za Cesto Ledina, III.faza. Naročili smo urbanistično 
strokovno podlago - rešitev umestitve logističnega centra na območju PPE Ta 14P, vzhodno za 
poslovno trgovsko stavbo »Bauhaus«. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V izvajanju. 
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163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica 
OB070-18-0026 Nakup zemljišč Jarčeva ulica 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Na podlagi  Sklepa o razdelitvi posebne razdelilne mase, ki smo ga prejeli s strani Okrožnega 
sodišča v Mariboru, v stečajnem postopku MTB d.o.o. v stečaju, St 547/2011  na nepremičnine, 
parc. št. 1238/25, 1240/30 in 1240/50 vse k.o. 656 – Brezje – Jarčeva ulica, smo poravnali znesek 
v višini 2.840,85 EUR. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Zaključeno. 
 

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno 
OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva so bila namenjena za nakupe zemljišč z objekti, kjer je z OPPN predvidena 
rekonstrukcija obstoječe ceste s komunalno opremo v kareju K2–K12. Investicija je bila 
ustavljena, ker projekta ceste od K2-K12 nismo prijavljali v Dogovor za razvoj regij, saj bi odkupi 
zemljišč z objekti predstavljali preveliko lastno udeležbe pri investiciji za proračun MOM. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Zaključeno. 
 

164501 Cesta S-J-3-severni del 
OB070-16-0073 Cesta S-J-3-severni del 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Gradnja povezovalne cesta S-J-3, severni del, je predvidena severno od novo zgrajene 
Perhavčeve ulice, kjer v naravi že poteka gramozirana cesta. Cesta je zaradi gostega prometa in 
prometa težjih tovornih vozil močno poškodovana. Za gradnjo ceste je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje v letu 2016. Za novogradnjo povezovalne ceste S-J-3, severni del v Poslovno 
proizvodni coni Tezno je bilo v lanskem letu objavljeno javno naročilo gradenj in konec leta 2018 
je bil izbran izvajalec gradbenih del. Podpis gradbene pogodbe bo v letu 2019 po sprejetju Odloka 
o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V izvajanju. 
 

164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine 
OB070-17-0084 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Na jugovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, kombinirana z odpadki, 
kar bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del, oz. nove ceste od K5 do K8. V letu 
2018 smo naročili načrt ravnanja z gradbenimi odpadki za to območje, kar bo služilo kot osnova 
pri samem čiščenju zemljišča. Do same izvedbe še ni prišlo, ker ni potrjena prijava skupnega 
projekta na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija sofinancirala. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V izvajanju. 
 

164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda 
OB070-17-0085 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo, 
plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob 
Peharčeve ulice. V letu 2018 se je pričela izdelava projektne dokumentacije za prestavitev 
plinovoda na južnem območju in na neizgrajen delu Perhavčeve ceste. Do izvedbe še ni prišlo, 
ker ni potrjena prijava na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija 
sofinancirala. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V izvajanju. 
 

164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste 
OB070-17-0086 Cesta S-J-3 - južni del, gradnja ceste 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V letu 2018 je izvajalec pričeli z izdelavo projektne dokumentacijo za gradnjo ceste. Pridobili smo 
dva DIIP-a za gradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture v Proizvodno poslovni coni Tezno. 
Pripravili smo dokumentacijo opisa projektov za predložitev v Dogovor za razvoj regij. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V izvajanju. 
 

164506 Podvoz Ledina 
OB070-17-0088 Podvoz Ledina 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in 
gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi štev. 30 Zidani 
most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in 
Mestno občino Maribor. V 4.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov 
izvedbe projekta. V letu 2018 ni bilo nobenih stroškov po sporazumu. Zaključek celotne investicije 
je predviden konec leta 2021. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V izvajanju. 
 
 
 
 
 

794



 

 

511302 Novoletna krasitev mesta 
OB070-11-0061 Novoletna krasitev 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini Maribor. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Na projektu je bilo v veljavnem rebalansu 120.000 EUR, realizacija pa 69.184 EUR, kar 
predstavlja 58%. V letu 2018 smo posodobili praznično razsvetljavo na Piramidi, dobavili nov 
material, ter izvedli vsebine na trgih. Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli. 

  

795



 

 

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in 
gospod. z neprem. prem. 

 

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva 
OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva v višini 60.767 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev 
državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2018 (Ur. l. RS, št. 8/18, 
z dne 9. 2. 2018). Na razpis je prispelo 31 vlog za različne ukrepe, 23 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 adaptacijo gospodarskih poslopij. 
 

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH 
PROSTOROV 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 omogočajo le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega 
vzdrževanja. V letu 2018 so bila za ta projekt porabljena sredstva v skupni višini 120.290 EUR, 
in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2018. 
Nižja realizacija od načrtovane je posledica ustavitve izvajanja investicij od meseca maja 2018 
naprej. Sredstva, namenjena izvajanju investicij, so bila sproščena šele v mesecu oktobru 2018, 
kar je rezultiralo tudi v plačilu energetske sanacije vzhodnega in južnega dela fasade na objektu 
»Sonček«, Cesta XIV. divizije 48a, šele v letu 2019, kot prevzete obveznosti iz leta 2018 v znesku 
29.920 EUR. 
 

OB070-07-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV 
POSL. PROSTOROV 

 
1. 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. 
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2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Zakonodaja ne predvideva več poračuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt v letu 2018 po izteku 
pogodbe o financiranju ukinjen. V letu 2018 je bilo za poračun investicijskih vlaganj najemnika 
poslovnih prostorov realiziranih 2.659 EUR. 
 

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 
 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bilo za pridobivanje (menjavo) nepremičnin realiziranih skupno 440.828 EUR, od 
tega so bili v okviru PP 162300 realizirani odhodki v višini 251.828 EUR (menjalna pogodba z 
MORS za zemljišča s stavbami na parcelnih številkah 1209/3, 1209/19, 1209/20 k.o. Zg. 
Radvanje), v okviru PP 552000 pa odhodki v višini 189.000 EUR (menjalna pogodba z MORS za 
4 stanovanja – Ljubljanska ul. 7a, Ul. Vita Kraigherja 16, Ul. Vita Kraigherja 20, Aškerčeva ul. 3a). 
 

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 
OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori 

 
1. 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). 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva v višini 152.501 EUR 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. Tako je bila v letu 2018 financirana tudi izvedba 
dveh večjih investicij, in sicer zamenjava strešne kritine na stavbi na naslovu Jurčičeva ulica 8 in 
sanacija fasade na stavbi na naslovu Gosposka ulica 7. Predmetni investiciji je izvedel upravnik 
stavbe, MOM pa ju je financirala v višini glede na njen lastniški delež na stavbi. 
 

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM 
OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva v skupni višini 53.424 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. 
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552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj 
OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

 
1. 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). 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bilo porabljenih 18.233 EUR zlasti za zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo dveh 
kopalnic (prevzeta obveznost iz leta 2017), sanacijo dimnika na večstanovanjski stavbi na 
naslovu Gosposka ulica 26 in izvedbo horizontalnega kanalizacijskega priključka na stavbi na 
naslovu Limbuška cesta 20. Realizacija je nižja, ker so bila določena investicijska vlaganja v 
stanovanja izvedena s strani JMSS Maribor in posledično tudi poravnana iz PP 550000. 
 

OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 
 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 je bilo za pridobivanje (menjavo) nepremičnin realiziranih skupno 440.828 EUR, od 
tega so bili v okviru PP 162300 realizirani odhodki v višini 251.828 EUR (menjalna pogodba z 
MORS za zemljišča s stavbami na parcelnih številkah 1209/3, 1209/19, 1209/20 k.o. Zg. 
Radvanje), v okviru PP 552000 pa odhodki v višini 189.000 EUR (menjalna pogodba z MORS za 
4 stanovanja – Ljubljanska ul. 7a, Ul. Vita Kraigherja 16, Ul. Vita Kraigherja 20, Aškerčeva ul. 3a). 
 

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva 
OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva v višini 19.798 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči »de 
minimis« za ukrepe razvoja podeželja v MOM v 2018 (Ur. l. RS, št. 21/18, z dne 30. 3. 2018). 
Sredstva so bila dodeljena 8 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na 
kmetijah kot npr. turizem na kmetiji in gozdarstvo. 
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721000 Vzpodbujanje zaposlovanja 
OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 107.228 EUR in se 
nanašajo na sofinanciranje stroškov samozaposlitve. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa 
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve registrirano brezposelnih oseb v MO Maribor, ki je bil 
objavljen v UL RS št. 52 z dne 27. 7. 2018 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. 
Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za odpiranje novih 
podjetij, se je prijavilo 29 prosilcev - brezposelnih oseb, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve 
na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno največ do 30 dni. 
Razpisne pogoje je izpolnjevalo 25 vlagateljev, od tega je 1 upravičenec od vloge odstopil, 
sredstva za posamezno samozaposlitev pa so bila dodeljena v višini 4.500 EUR. V začetku leta 
2018 je bila 1 upravičencu izplačana tudi subvencija po javnem razpisu za sofinanciranje stroškov 
nove zaposlitve za leto 2017 v višini 8.049 EUR (do zamika izplačila je prišlo zaradi dodatnih 
preverjanj izpolnjevanja pogojev upravičenca ter kandidata za zaposlitev). Sredstva na postavki 
niso bila realizirana v celoti, saj je Zavod za zaposlovanje v letu 2018 imel podoben ukrep in se 
je veliko registrirano brezposelnih oseb vključilo v programe za samozaposlovanje le pri njih. 
 

742012 Turistična infrastruktura 
OB070-14-0068 Turistična infrastruktura 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Planirana sredstva so bila namenjena za financiranje postavitve in obratovanja drsališča na Trgu 
generala Maistra v sezoni 2018/2019. V skladu s pogodbenimi določili je MOM v letu 2018 
zagotovila sredstva do višine 63.400 EUR, realizacija je nižja, ker bo preostanek pogodbenih 
sredstev v višini 38.600 EUR izplačan iz proračuna za leto 2019. 
 

742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva 
OB070-16-0009 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva 

 
1. 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 

799



 

 

je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015 in št. M001-5883369-2015/I) za 
novo programsko obdobje 2014-2020. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Sredstva v višini 68.878 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de 
minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2018 (Ur. l. RS, št. 39/18, z dne 8. 
6. 2018). Na razpis je prispelo skupaj 59 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in 
malih podjetjih iz Maribora pa je izpolnjevalo 49 vlagateljev, od tega so bila v letu 2018 dodeljena 
sredstva 48 upravičencem, 1 upravičenec pa je sredstva prejel v začetku leta 2019. Realizacija 
je nižja, ker so bila sredstva načrtovana za izvedbo dveh javnih razpisov, izveden pa je bil samo 
eden. 
 

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave 
OB070-06-0137 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH 
PROSTOROV 

 
1. 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. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
V letu 2018 so bila sredstva v skupni višini 55.244 EUR porabljena za investicijska in vzdrževalna 
dela, kot so energetska sanacija fasade, ureditev ogrevanih boksov v zavetišču za živali, naročilo 
projektne dokumentacije, projektantskega nadzora, ureditve električnega razvoda, ter ostala 
nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne in varčne uporabe poslovnih in 
upravnih prostorov v skladu s predpisi. Porabljena sredstva predstavljajo predvsem poravnavo 
prevzetih obveznosti iz leta 2017, katerih plačilo je bilo zaradi rokov plačil izvedeno v letu 2018. 
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0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in 
ohranjanje narave 

 

213401 Nakup osnovnih sredstev 
OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
Sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev Urada. V letu 2018 smo posodobili 
računalniško opremo Urada.  
 
Del sredstev je bil namenjen za nakup materialov za izvedbo projekta Skupaj spreminjamo 
prometne navade, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. Cilj projekta je bil 
informiranje in osveščanje vseh generacij o trajnostni mobilnosti. Podrobnejši opis projekta je 
podan pri PP Okolje. Projekt se je začel maja 2018 in zaključil konec septembra 2018. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Z novo računalniško opremo delo poteka hitreje, poleg tega nam je omogočen vpogled v GIS in 
pridobivanje podatkov, ki jih potrebujemo za redno in strokovno opravljanje nalog.  
 
Za projekt Skupaj spreminjamo prometne navade smo pri izvedbi akcij informiranja potrebovali 
določene materiale in sredstva, ki smo jih uporabili na prireditvah. Projekt je bil uspešno izveden. 
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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 

 
1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 
V letu 2018 je bila realizacija nakupa osnovnih sredstev na višini 14.565,17 EUR. 
Izveden je bil načrtovani nadomestni nakup službenega vozila za potrebe inšpektorata in nakup 
nujen računalniške opreme za zagotavljanje tekočega poslovanja. Za izpolnjevanje z zakonom 
določenih nalog in izvrševanja načrtov dela v občinah soustanoviteljicah mora urad zagotavljati 
dovolj veliko število službenih vozil. Odsluženi avto park želimo postopoma obnavljati postopoma 
z nabavo enega novega vozila na leto. 
 
2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
 
Sredstva so bila realizirana v višini 3.266 EUR. 
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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 
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče 

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

1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je 
ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.  
Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in 
MČ. 

2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta 
Obrazložitve so pri proračunskih postavkah posameznih MČ in KS. 

803


	1-Naslovnica ZR 2018 Zvezek-3
	2-ZVEZEK 3-VSEBINA
	3-Globalna obrazložitev NRP 2018
	4-NRP izpis
	5-NRP 2018-ZR2018 - čistopis



