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MESTNA ČETRT TEZNO 
PANONSKA ULICA 12 
2000 MARIBOR 
 
 

ZAPISNIK 

9. REDNE SEJE SVETA MESTNE ČETRTI TEZNO 

Seja je potekala v prostorih MČ Tezno na naslovu Panonska ulica 12, Maribor, v sredo 
18.5.2022, s pričetkom ob 17 uri. 
 

 

PRISOTNI ČLANI SVETA: 

Robert Pungerl, Cvetka Žokš, Miran Ulbin, Marija Orehovec, Marjan Zorko, Radivoj Hozjan, 
Igor Jurišič, Janez Belšak, Dragica Filipič. 
 

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: 

Dino Jerman, Anita Herič, Alen Pajič, Boris Prejac, Božica Plemeniti, Damijan Srnec, Marija 

Orehovec. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

Špela Javornik, referent MČ Tezno 

 
 
D N E V N I    R E D :  
 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje 
4. Obravnava vloge OPPN za Urbani center Tezno v Mestni občini Maribor, št. proj. 

2021/OPPN-028  
5. Vprašanja in pobude 
6. Razno 
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OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
 

Predsednik Sveta MČ Tezno Robert Pungerl je pozdravil prisotne na 9. redni seji Sveta MČ 
Tezno. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 8 od skupno 15 članov Sveta, kar pomeni, da je seja 
sklepčna.  
 

 
2. TOČKA 

 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
Predlog dnevnega reda 9. redne seje so člani Sveta MČ Tezno prejeli skupaj z vabilom za 
sklic seje. Predlaganemu dnevnemu redu seje ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta MČ 
Tezno predlagal v sprejem sklep: 
 
SKLEP  50/2022 
 
Svet MČ Tezno sprejme predlagani dnevni red 9. redne seje Sveta MČ Tezno. 
 
Na podlagi izida glasovanja ( 8 ZA, 0 PROTI od 8 prisotnih ) je bilo ugotovljeno, da je sklep 

sprejet. 
 
 
 

3. TOČKA 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE SVETA MČ TEZNO 
 
Zapisnik 8. redne seje Sveta MČ Tezno so člani sveta prejeli k gradivu za sklic 9. redne seje, 
zato je predsednik Sveta MČ Tezno predlagal v sprejem sklep: 
 
SKLEP   51/2022 
 
Svet MČ Tezno potrdi zapisnik 8. redne seje Sveta MČ Tezno. 
 
Na podlagi izida glasovanja ( 8 ZA, 0 PROTI od 8  prisotnih ) je bilo ugotovljeno, da je sklep 

sprejet. 
 
 
 

4. TOČKA 
 

OBRAVNAVA VLOGE OPPN ZA URBANI CENTER TEZNO V MESTNI OBČINI 
MARIBOR, ŠT. PROJ. 2021/OPPN-028 

 
Predsednik Sveta MČ Tezno predstavi prejet dopis glede vloge OPPN za Urbani cebter Tezno 
v MOM, številka projekta 2021/OPPN-028. Celoten projekt se nahaja tudi na spletni strani in 
je bil posredovan članom sveta MČ Tezno.  
 
Po krajši razpravi, je predsednik Sveta MČ Tezno predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
 

 

                                                        1. TOČKA 
 

  



 3 

 

SKLEP   52/2022 

 

Svet Mestne četrti Tezno poda mnenje glede vloge OPPN za Urbani center Tezno v Mestni 

občini Maribor. Na omenjeni prostorski akt nima pripomb. 
 

Na podlagi izida glasovanja (  8 ZA, 0 PROTI od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 

sprejet. 

 
                                                          

5. TOČKA 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE 
 

Predsednik Sveta MČ Tezno pove, da se veliko občanov obrača na MČ Tezno glede divjih 

odlagališč na privatnih gozdnih zemljiščih. Zakonodaja veleva tako, da mora lastnih vsakega 

posameznika pri delu zalotiti. Predlaga, da Svet MČ Tezno poda možne rešitve perečega 

problema. Iz strani sveta se predlaga postavitev ograje ali omejitev dostopa do zemljišč ali 

sestanek lastnikov teh zemljišč in občanov. 

 

Igor Jurišič pove tudi, da dobi veliko pripomb glede umazanije pred OŠ S. Klavora. Predlaga 

pobudo na občino, da se to čimprej uredi. Predlaga tudi, da se pregleda prihodke in odhodke 

MČ Tezna in naredi finančni pregled. 

 

Predsednik Sveta MČ Tezno pove, da smo dobili fitnes naprave pred MČ Tezno na Panonski 

ulici 12 in, da bodo v kratkem, na isti lokaciji, postavljena tudi otroška igrala. 

 

Cvetka Žokš opozori na problematiko košnje trave, predvsem na območju Ptujske ceste, med 

trgovskim centrom Spar in Pošto. Med visoko travo ležijo tudi drugi odpadki, ki so nevarni za 

občane. Nigrad naj se večkrat pozove in opozori na omenjeno lokacijo. Prav tako opozori na 

težavo glede pasjih iztrebkov, ki jih lastniki psov puščajo za njimi. Predlaga postavitev več 

košev za pasje iztrebke, predvsem v bližini šol in zelenih površin, kjer je frekvenca največja. 

 

Svet MČ Tezno postavi vprašanje tudi glede rampe, ki zapira dostop do parkirišč pred mestno 

četrtjo, če je mogoče, da rampa ostane odprta ob določenem času. Ker na MČ Tezno potekajo 

volitve bi smiselno v času volitev pustiti odprto rampo in tako omogočiti volivcem prost dostop 

do parkirišča. Referent preveri pri izvajalcu ali je to mogoče. 

 
 

6. TOČKA 
 

                                                             RAZNO 
 

Predsednik Sveta MČ Tezno pojasni, da bo tudi v letošnjem letu potekal praznik Mestne četrti 
Tezno v mesecu juniju. Pove, da so za to planirana sredstva iz strani MČ Tezno. Prireditev bo 
potekala na Šolskem centru Tezno. Predlaga, da se izvedejo donacije v enaki višini kot do 
sedaj. Sredstva so planirana tudi za plačilo ozvočenja prireditve, izdelava pokalov za društva, 
ki spadajo pod MČ Tezno in bodo na prireditvi tudi sodelovala in nakup vode za vse 
nastopajoče. Prav tako pogostitev nastopajočih in občanov po koncu prireditve v piceriji 
Toskana. Svet se s predlaganim strinja. 
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Predsednik Sveta MČ Tezno je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 

SKLEP 53/2022: 

  

Svet MČ Tezno soglaša in potrdi, da se izvedejo donacije v enaki višini kot leta prej. 

Donacije so namenjene društvom, ki bodo sodelovala na prireditvi za Praznik Mestne 

četrti Tezno.  

 

Na podlagi izida glasovanja (  8 ZA,  0 PROTI od  8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 

sprejet. 

 

 
 
Ker drugih predlogov ni bilo, predsednik Sveta MČ Tezno zaključi 9. redno sejo Sveta MČ 
Tezno. 
 
 
 
Pripravil-a: 
Špela JAVORNIK 
referent 
 

Robert Pungerl, Predsednik MČ 
 
 
 
 
 
 
 
 


