
 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-2 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-2* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: PREDLOG ZA DOLOČITEV DELOVNIH TELES SVETA 

MESTNE ČETRTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 - 2026 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje sprejema Predlog za določitev 

delovnih teles sveta: 
- Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje 

prostora ter varstvo okolja; 
- Komisija za socialne zadeve in zdravstvo; 
- Komisija za prireditve in obveščanje; 
- Komisija za gospodarjenje s premoženjem in splošne 

zadeve; 
- Varnostni kolegij; 
- Kolegij predsednika MČ. 

  
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Predlagane komisije so v pomoč pri delu sveta in obravnavajo zadeve iz prisotnosti sveta MČ, 
oblikujejo stališča do posameznih vprašanj ter dajejo svetu predloge in mnenja. 
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora ter varstvo okolja: 

- Izgradnjo, vzdrževanje ter spremljanje izvedbe del z energetskimi, 
vodnogospodarskimi in drugimi napravami in objekti; 

- Izgradnjo, vzdrževanje ter spremljanje izvedbe del na občinskih cestah, javnih poteh, 
parkiriščih, trgih, parkih in drugih javnih površinah; 

- Urejanje prometa; 
- Sodelovanje pri prostorskem načrtovanju in drugih posegih v prostor; 
- Sodelovanje pri določanju namembnosti prostora; 
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- Varstvo življenjskega in z njim povezanega naravnega okolja; 
- Spremljanje javnih služb s področja varstva okolja. 

 
Komisija za socialne zadeve in zdravstvo: 

- Spremlja socialno zdravstveno problematiko krajanov; 
- Sodeluje s patronažno službo/službo varstva na domu, Centrom za socialno varstvo, 

društvom upokojencev, Domom upokojencev Danice Vogrinec, organizacijo Sonček, 
organizacijami karitativne dejavnosti in drugimi institucijami; 

- Spodbuja sosedsko pomoč; 
- Organizira tematska srečanja krajanov; 
- Sodeluje s pristojnimi službami mestne uprave. 

 
Komisija za prireditve in obveščanja: 

- Sodeluje z društvi in drugimi interesnimi združenji; 
- Spodbuja kulturno – umetniško dejavnost; 
- Spodbuja športne in rekreativne dejavnosti; 
- Organizira oz. sodeluje pri organizaciji prireditev ob praznikih in jubilejih; 
- Spodbuja druženje krajanov z organizacijo predavanj, okroglih miz, usposabljanj, 

delavnic in podobno; 
- Sodeluje s pristojnimi službami mestne uprave; 
- Informira krajane Pobrežja preko elektronskih medijev, krajevnega glasila in drugih 

oblik javnega komuniciranja; 
- Izdaja krajevno glasilo, za potrebe katerega predlaga svetu imenovanje uredniškega 

odbora. 
 
Komisija za gospodarjenje s premoženjem in splošne zadeve skrbi za: 

- Ravnanje s premoženjem v lasti in upravljanju MČ Pobrežje; 
- Pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti, obrti in podjetništva; 
- Turizem in gostinstvo; 
- Trgovinsko in sejemsko dejavnost; 
- Sodelovanje z občino in gospodarskimi subjekti. 

 
Varnostni kolegij: 

- Obravnava varnostne razmere v lokalni skupnosti; 
- Obravnava vzroke in aktivnosti za odpravo pomembnejših varnostnih problemov 

(droge, vlomi, tatvine, vandalizem, varnost v prometu, mladoletniška problematika, 
nasilje v šolah, varnost v mestni četrti in drugi varnostni problemi); 

- Obravnava strategijo dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov 
v lokalni skupnosti; 

- Obravnava prioritetno listo reševanja varnostnih problemov; 
- Obravnava problematiko varstva okolja; 
- Obravnava problematiko na področju mirujočega prometa; 
- Obravnava problematiko varstva pred hrupom; 
- Obravnava problematiko odpiralnega časa gostinskih in drugih lokalov; 
- Obravnava organiziranje in zagotavljanje javnega reda na prireditvah; 
- Obravnava problematiko požarna varnosti; 
- Izvaja projekte; 
- Pridobiva finančna sredstva in strokovne sodelavce za izvajanje projektov. 

 
Kolegij predsednika MČ: 

- Skrb za usklajeno delo sveta mestne četrti in njegovih teles; 
- Predlaga svetu program aktivnosti sveta mestne četrti in skrbi za njegovo 

uresničevanje; 
- Skrbi za sodelovanje sveta mestne četrti z Mestno občino Maribor in drugimi MČ ter 

KS; 
- Izvaja druge aktualne naloge, za katere ga pooblasti svet MČ Pobrežje. 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-3 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-3* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PRAVILNIKA IN CENIKA O 

ODDAJI PROSTOROV MČ POBREŽJE V NAJEM 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje sprejme in potrdi nov pravilnik 

in cenik oddaje prostorov MČ Pobrežje v najem – Velika 
sejna soba in kletna dvorana. 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Pravila za oddajo prostorov 

- Dvorane in ostali prostori MČ Pobrežje so prioritetno namenjeni društvom, ustanovam 

in posameznikom, ki v njih izvajajo prireditve namenjene vsem občanom in občankam 

Pobrežja. 

- Dvorane in drugi prostori, se NE ODDAJAJO za praznovanja rojstnih dni, obletnic, 

porok in drugih zabav s hrano in pijačo. IZJEMA so občni zbori, dogodki in obletnice 

društev s sedežem v Pobrežju, ter slavnostni dogodki v organizaciji MČ Pobrežje. 

Vloge za takšne prireditve odobri kolegij predsednika sveta MČ Pobrežje. 

- Pred vsakim najemom dvorane najemnik in pooblaščena oseba MČ Pobrežje opravita 

predajo prostora. Prostor mora biti v dogovorjenem času vrnjen v stanju kot je bil 

prevzet. Vso morebitna škoda v prostorih ali na opremi krije najemnik dvorane.  

- Uporaba prostorov je BREZPLČNA za društva in druge subjekte ali posameznike, ki v 

prostorih izvajajo BREZPLAČNE dogodke, prireditve, predavanja za občane Pobrežja. 

- Tehnika, v lasti MČ Pobrežja se sme uporabljati le z dovoljenjem MČ Pobrežje in ob 

prisotnosti pooblaščene osebe MČ Pobrežje.  
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Velika sejna soba 
Velika sejna soba MČ Pobrežje (Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor) 
Velikost sejne sobe: 42,3 M2 
Cena zajema: najem prostora, stole in mize 
 

 URNI NAJEM DVORANE DNEVNI NAJEM DVORANE 

Do 15 ur mesečno 18,00 EUR z DDV 

PREDLOG Od 16 do 25 ur mesečno PREDLOG 

26 ali več ur mesečno PREDLOG 

 
 
Kletna dvorana 
Kletna dvorana MČ Pobrežje (Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor) 
Velikost kletne dvorane: 242 M2 
Cena zajema: najem prostora, stole in mize 
 

 URNI NAJEM DVORANE DNEVNI NAJEM DVORANE 

Do 15 ur mesečno PREDLOG 

PREDLOG Od 16 do 25 ur mesečno PREDLOG 

26 ali več ur mesečno PREDLOG 

 
 
 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-4 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-4* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: POTRDITEV VLOG ZA UPORABO PROSTOROV MČ 

POBREŽJE V LETU 2023 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje potrdi/zavrne prejete vloge in 

predviden program izvajanja neprofitnih dejavnosti v 
prostorih MČ Pobrežje v sklopu Programa dela za leto 
2023. Z vsemi uporabniki se sklene Pogodba o izvajanju 
Programa dela MČ Pobrežje za leto 2023. 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Mestna četrt je dne, 24. oktobra 2022 objavila zbiranje ponudb za oddajo prostorov za 
neprofitne dejavnosti. Rok za prijavo je bil 24. november 2022. Prostori se oddajo za obdobje 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Pri zasedanju prostih terminov so imela prednost društva, ki so 
prostore uporabljala ob določenih terminih že v letu 2022. Vloge, ki so bile sprejete do 24. 
novembra 2022:  

- 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,  
- Osnovna šola borcev za severno mejo – plesne vaje devetošolcev,  
- MDS Drava,  
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- 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,  
- Društvo Krog za naravno življenjsko pomoč. 

 

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 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. 
 
 
 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-5 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-5* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: POTRDITEV POOBLASTILA PREDSEDNIKU ZA 

ODOBRITEV KRATKOTRAJNEGA URNEGA NAJEMA 
PROSTOROV MČ POBREŽJE 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje pooblašča predsednika 

Mestne četrti Pobrežje za odobritev kratkotrajnega urnega 
najema prostorov MČ Pobrežje. 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Mestna četrt Pobrežje oddaja v najem prostore na mestni četrti, Kosovelova ulica 11, 2000 
Maribor. Kletna dvorana in ostali prostori MČ Pobrežje so prioritetno namenjeni društvom, 
ustanovam in posameznikom, ki v njih izvajajo prireditve namenjene vsem občanom in 
občankam Pobrežja. Pred vsakim najemom, drugega uporabnika, se odda Vloga za urni najem 
prostora, ki jo potrdi predsednik sveta mestne četrti Pobrežje. Vloge, ki jih lahko potrdi 
predsednik sam, so vloge kratkoročnega urnega najema in ne letnega najema prostorov. 
 
 
 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-6 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-6* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: POTRDITEV POOBLASTILA PREDSEDNIKU ZA 

PODPISOVANJE  IN IZDAJO NAROČILNIC 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje pooblašča predsednika Sveta 

Mestne četrti Pobrežje za izdajo in podpis naročilnic v 
znesku do vključno 500,00 eur z ddv. 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Mestna četrt Pobrežje pooblasti predsednika Sveta Mestne četrti Pobrežje, da odobri in 
podpiše naročilnice v znesku do vključno 500,00 eur z ddv, brez predhodnega sklica seje Sveta 
MČ Pobrežje. 
 
 
 
 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-7 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-7* 
 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV VLOG ZA URNO UPORABO 

PROSTOROV NA MČ POBREŽJE 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje potrdi/zavrne prejete Vloge za 

urno uporabo prostorov na Mestni četrti Pobrežje, 
Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor. 

- Plesna šola Natke Geržina 
- Marija Boh – izvajanje ZUMBE 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Mestna četrt Pobrežje potrdi ali zavrne prejete Vloge za celoletni urni najem kletne dvorane. 
Vloge sta oddala dva interesenta. Plesna šola Natke Geržina, bi uporabljala prostore za plesno 
šolo – učenje plesa otrok, v terminu, ponedeljek od 16.15 – 18.45 ure in v torek od 16.15 – 
20.15 ure. Izvajanje ZUMBE bi uporabnica ga. Marija Boh, uporabljala v terminih, ponedeljek 
od 19.00 – 20.00 ure in v torek od 18.30 – 19.30 ure. Obe najemnici bi uporabljali Kletno 
dvorano, v izmeri 242 m2, na Mestni četrti Pobrežje, Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor. 
Pogodba za urni najem kletne dvorane bi se sklepala od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2023.  
 
 
 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-8 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-8* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: MNENJA O DOLOČANJU PODALJŠANJA 

OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje podaja pozitivno mnenje k 

vsem vlogam za podaljšanje obratovalnega časa 
gostinskih lokalov ob upoštevanju vseh norm in delovanja 
v skladu z zakonom o javnem redu in miru. V primeru 
prejema pritožb bo svet o izdaji pozitivnega mnenja v 
konkretnem primeru odločal in s svojo odločitvijo seznanil 
pristojni organ MOM. 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Na podlagi prvega odstavka  8. člena Odredbe o merilih za določanje podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
(MUV, št. 26/08, 31/08 in 15/09) MČ poda  mnenje k obratovalnemu času gostinskih obratov. 
Glede na določbe citirane Odredbe je rok za odgovor oz. za izdajo mnenja mestne četrti 
oziroma krajevne skupnosti 10 dni od dneva, ko je le-ta prejela zahtevo za mnenje. Če svojega 
mnenja ne sporoči v navedenem roku, se šteje, da je njeno mnenje pozitivno in da s 
prijavljenim podaljšanim obratovalnim časom gostinskega obrata soglaša. Negativno mnenje 
mora vsebovati tudi obrazložitev z razlogi. 
 
 
 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-9 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-9* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: PREDSTAVITEV SMERNIC ZA PRIPRAVO PROGRAMA 

DELA V MANDATU 2022 - 2026 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje oblikuje in poda smernice za 

pripravo programa dela v mandatu 2022 - 2026 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Svet Mestne četrti Pobrežje bo na seji oblikoval in podal smernice za pripravo programa dela 
v mandatu 2022 – 2026.  
 

- Sodelovanje v pripravah razvojnih programov mestne občine na področju javne 
infrastrukture (komunalne investicije in investicije v javno razsvetljavo) 

- Pobude za dodatno prometno ureditev 
- Ureditev in olepšava kraja 
- Pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter umestitev novih 

vsebin 
- Organizacija in sodelovanje kulturnih, športnih in drugih prireditev 
- Varnostna preventiva 
- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem MČ 
- Obveščanje in sodelovanje z MOM 

 
 
 



 
Mestna četrt Pobrežje 

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta: 

mc.pobrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-12/2023-10 
Datum: 06.01.2023 

*0130-12/2023-10* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: SEZNANITEV Z OSNUTKOM OPPN Po1-SD OSKRBOVANA 

STANOVANJA TER ZAPISNIKOM JAVNE RAZGRNITVE 
OPPN 
 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Blaž VAMPL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Pobrežje se seznani z osnutkom OPPN 

Po1-SD oskrbovana stanovanja in zapisnikom javne 
razgrnitve OPPN-a ter poda mnenja in stališča do osnutka. 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Svet Mestne četrti Pobrežje se seznani z OPPN Po1-SD oskrbovana stanovanja ter 
zapisnikom javne razgrnitve, ki je bila v sredo 11. 1. 2023, v prostorih MČ Pobrežje, 
Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor. Na podlagi predstavljenega poda svoja mnenja, pripombe 
in stališča na omenjen osnutek OPPN Po1-SD oskrbovana stanovanja. Zapisnik bo viden na 
1. redni seji Sveta MČ Pobrežje. OPPN si lahko v celoti ogledate na spletni strani 
https://maribor.si/javni_razpisi/javna-razgrnitev-odloka-o-oppn-za-obmocje-oskrbovanih-
stanovanj-na-pobrezju/. 
 
 
 


