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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. DOPISNI SEJI SVETA
MESTNE ČETRTI

NASLOV GRADIVA:

POTRDITEV VLOG ZA UPORABO PROSTOROV MČ
POBREŽJE V LETU 2022

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Služba za MČ in KS MOM,

GRADIVO PREDLAGA: Marijan VOLAVŠEK, Predsednik sveta

PREDLOG SKLEPA:

Svet Mestne četrti Pobrežje potrdi prejete vloge in
predviden program izvajanja neprofitnih dejavnosti v
prostorih MČ Pobrežje v sklopu Programa dela za leto
2022. Z vsemi uporabniki se sklene Pogodba o
izvajanju Programa dela MČ Pobrežje za leto 2022.

OBRAZLOŽITEV:

Mestna četrt je dne, 5. novembra 2021 objavila zbiranje ponudb za oddajo prostorov
za neprofitne dejavnosti. Rok za prijavo je bil 5. december 2021. Prostori se oddajo za
obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Pri zasedanju prostih terminov so imela
prednost društva, ki so prostore uporabljala ob določenih terminih že v letu 2021.
Vloge, ki so bile sprejete do 5. decembra 2021: Skupina upokojenk iz Pobrežja
(Terapevtska celostna vadba starejših), KORK Tone Čufar, Iniciativa mestni zbor
– samoorganizirana četrtna skupnost Pobrežje, Društvo izgnancev Slovenije,
KORK Draga Kobala, DPD Svobod – pevska skupina ZIMZELEN, Društvo za
fibromialgijo, Zavod Aloja, Društvo plesni center Samba, MDS Drava, DPD
Svoboda – sekcija HARMONIKA, Sindikat azbestnih bolnikov MO Maribor,
Plesna skupina TOREK, Krajevna organizacija borcev za ohranjanje vrednot
NOB Pobrežje, Društvo za zdravje srca in ožilja Maribor, KPS Delta.
Z odgovorno osebo uporabnika bodo sklenjeni sporazumi za uporabo prostora za
posamezne aktivnosti. Uporabniki na podlagi sklenjenega sporazuma lahko prostore
uporabljajo samo po usklajenem in potrjenem urniku. Urnik uporabe imate v prilogi
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gradiva. Vsako spremembo v zvezi z uporabo prostora mora odgovorna oseba
uporabnika takoj sporočiti v tajništvo MČ. Uporabnik mora dosledno spoštovati hišni
red, ki je izobešen v predprostoru MČ. V primeru nespoštovanja sporazuma o uporabi
prostora oz. kršitve hišnega reda lahko MČ takoj prekine uporabo prostora. MČ lahko
uporabo prostora odpove, če prostor potrebuje za svoje delovanje. Stvarno
premoženje MČ Pobrežje je prioritetno namenjeno za izvajanje nalog MČ Pobrežje, ki
so določene v Statutu MOM.

