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Obrazložitev:
V objektu na naslovu Ruperče 1, ki je v lasti Mestne občine Maribor in v upravljanju Krajevne
skupnosti Malečnik-Ruperče in ga le-ta daje v najem, ima KS Malečnik-Ruperče še v uporabi nekaj
kvadratov prostora, ki je izključen najema. Ta prostor je namenjen krajanom, za druženja, srečanja,
aktivnosti in lokalne ali državne volitve. Že vrsto let velja ustni dogovor, da se ključi tega prostora
hranijo v gostinskem lokalu »Ženik«, ki je na omenjeni lokaciji, saj je tako veliko bolj praktično za
krajane, ki prostor uporabljajo. Zato predsednik Jožef ŠKOF
PREDLAGA SKLEP:

Sklep 1:

Ključi prostora v objektu na naslovu Ruperče 1, ki je v uporabi KS Malečnik-Ruperče in je
namenjen aktivnostim krajanov in volitvam se hranijo v gostinskem lokalu in so dostopni
krajanom v obratovalnem času gostinskega lokala ali izven obratovalnega časa po predhodnem
dogovoru.
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Najemnik prostorov na naslovu Ruperče 1, Irena Vnuk je izrazila željo, da se v prostoru v objektu na
naslovu Ruperče 1, ki ni v celoti v najemu in ga uporabljajo krajani KS Malečnik-Ruperče za različne
aktivnosti uredi prostor za kadilce. Glede na kvadraturo oddanih prostorov, pripada najemniku več kot
polovica tudi tega prostora zato predsednik Jožef ŠKOF
PREDLAGA SKLEP:

Sklep 2:

Najemniku prostorov na naslovu Ruperče 1, Ireni Vnuk se s tem sklepom dovoljuje izdelava
»kadilnice« na stroške najemnika, ki pa mora biti zgrajena po standardih in zakonskih
predpisih o prostorih za kadilce. Po standardih naj bo urejeno zračenje. KS Malečnik-Ruperče
pa mora še naprej biti omogočena uporaba prostorov za aktivnosti krajanov in volitve. Prav
tako v prostoru do izgradnje kadilnice in dostave kopij dokumentacije za »kadilnico« ni
dovoljeno kaditi, kar bo označeno z opozorili na vidnem mestu.

Predsednik sveta KS Malečni-Ruperče
Jožef ŠKOF

Pripravila:
Maja Harb

: Malečnik 51, 2229 Malečnik, DŠ: 77179854, MŠ: 1194771000
 (02) 473 20 46,  (02) 473 20 47, http://www.maribor.si,  ks.malecnikruperce@maribor.si

