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ZAPISNIK 

10. REDNE SEJE SVETA MESTNE ČETRTI TEZNO 

Seja je potekala v prostorih MČ Tezno na naslovu Panonska ulica 12, Maribor, v sredo 
31.8.2022, s pričetkom ob 17 uri. 

 

PRISOTNI ČLANI SVETA: 

Robert Pungerl, Miran Ulbin, Cvetka Žokš, Alen Pajić, Boris Prejac, Janez Belšak, Dragica 

Filipič, Marjan Zorko 

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: 

Igor Jurišič, Dino Jerman, Anita Herič, Božica Plemeniti, Damijan Srnec, Marija Orehovec, 

Radivoj Hozjan 

 

OSTALI PRISOTNI: 

Tamara Muhič, referentka MČ Tezno 

 
 
D N E V N I    R E D :  
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje 
4. Obravnava osnutka OPPN za del območja TEZNO Te2-C (EUROSPIN TEZNO) v Mestni 

občini Maribor, št. proj. 2021/OPPN-085 
5. Pooblastilo in potrditev pravic UJP za referentko MČ Tezno Tamaro Muhič 
6. Predlog odpisa opreme 
7. Predlog porabe namenskih sredstev za nakup opreme  
8. Potrditev uporabe namenskih sredstev za namestitev videonadzornih kamer in ureditev 

okolice  
9. Vprašanja in pobude 
10. Razno 
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OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
 

Podpredsednik Sveta MČ Tezno Miran Ulbin je pozdravil prisotne na 10. redni seji Sveta MČ 
Tezno. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 8 od skupno 15 članov Sveta MČ Tezno, kar pomeni, 
da je seja sklepčna.  
 
Član Sveta MČ Tezno Robert Pungerl prisotne seznani, da zaradi nezdružljivosti funkcije 
načelnika upravne enote od svojega pisnega odstopa ne opravlja nalog predsednika Sveta 
MČ Tezno.  
 

2. TOČKA 
 

POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predlog dnevnega reda 10. redne seje so člani Sveta MČ Tezno prejeli skupaj z vabilom za 
sklic seje. K predlaganemu dnevnemu redu seje ni bilo pripomb, zato je podpredsednik Sveta 
MČ Tezno predlagal v sprejem sklep: 
 
SKLEP  54/2022 
 
Svet MČ Tezno sprejme predlagani dnevni red 10. 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 9. REDNE SEJE SVETA MČ TEZNO 

 
Predlog zapisnika 9. redne seje Sveta MČ Tezno so člani sveta prejeli k gradivu za sklic 10. 
redne seje. K zapisniku ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta MČ Tezno predlagal v 
sprejem sklep: 
 
SKLEP   55/2022 
 
Svet MČ Tezno potrdi zapisnik 9. 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 osnutka OPPN za del območja TEZNO Te2-C (EUROSPIN TEZNO) v 
Mestni občini Maribor, št. proj. 2021/OPPN-085 

 
Podpredsednik predstavi prejet dopis glede vloge OPPN za del območja TEZNO Te2-C 
(EUROSPIN TEZNO) v Mestni občini Maribor, št. proj. 2021/OPPN-085 in člane sveta pozove, 
da podajo morebitna mnenja ali zadržke. Člani se strinjajo, da gre za zapuščeno območje in 
je predlagana ureditev smiselna, tudi zato ker z njo na podlagi priloženih mnenj k osnutku 
soglašajo pristojne strokovne službe.  
 

                                                        1. TOČKA 
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SKLEP 56/2022 
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 
 

Pooblastilo in potrditev pravic UJP za referentko MČ Tezno Tamaro Muhič 
 

Podpredsednik seznani člane sveta MČ s kadrovsko spremembo na mestu referenta MČ, od 
17. 8. 2022 je referentka Tamara Muhič. Referentka se predstavi članom sveta. Za potrebe 
izdajanja računov in prejemanja računov ter splošnega poslovanja MČ Tezno referentka 
potrebuje dostop do računa UJP (Uprava za javna plačila).  

 
SKLEP 57/2022 
Svet MČ Tezno podeljuje UJP pravice do dostopa do računa MČ Tezno referentki Tamari 
Muhič. 
 
Na podlagi izida glasovanja ( 8 ZA, 0 PROTI od 8 prisotnih ) je bilo ugotovljeno, da je sklep 

sprejet. 
 

 
 

6. TOČKA 
 

Predlog odpisa opreme 
 

Podpredsednik MČ Tezno predstavi predlog odpisa opreme – stacionarnega računalnika in 
tiskalnika, ene mize in zunanje novoletne okrasitve na MČ Tezno, zaradi dotrajanosti oz. 
okvare omenjene opreme. Pri računalniški opremi je neustreznost oz. nedelovanje ugotovila 
Služba za informatiko MOM. Podpredsednik pojasni, da oprema ne služi več svojemu namenu, 
zato članom predlaga sprejem odpisa.     
 
SKLEP 58/2022 
Svet MČ Tezno je seznanjen s potrebo po odpisu in potrjuje odpis opreme – 
stacionarnega računalnika, tiskalnika, mize in zunanje novoletne okrasitve.  
 
Na podlagi izida glasovanja ( 8 ZA, 0 PROTI od 8 prisotnih ) je bilo ugotovljeno, da je sklep 

sprejet. 
 

 

7.  
Predlog porabe namenskih sredstev za nakup opreme 

 
Podpredsednik MČ Tezno predstavi predlog porabe namenskih sredstev za nakup opreme, tj. 
stacionarnega in prenosnega računalnika. Člane sveta seznani s tem, da za opravljanje 
delovnih obveznosti referentka nima ustreznega računalnika, uporablja namreč računalnik, ki 
je v lasti občine. Prav tako zbrane seznani z razpoložljivimi sredstvi na stroškovni postavki 
"vlaganje v objekte in opremo".  
 
Podpredsednik MČ Tezno predstavi zbrane ponudbe, pregleda ustreznost in vrednost ponudb. 
Ugotovljeno je, da je najnižja ponudba št. 4815/4 ponudnika COMTRON d. o. o. v višini 
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1562,06 EUR. Člani sveta se seznanijo z vrednostjo najnižje ponudbe, člani sveta soglašajo z 
rabo namenskih sredstev za nakup opreme in izdajo namenske naročilnice na podlagi zbranih 
ponudb.  
 
 
SKLEP 59/2022 
Svet MČ Tezno je seznanjen in potrjuje porabo namenskih sredstev za nakup opreme – 
stacionarnega in prenosnega računalnika.  

 

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

 

 

8. 
Potrditev uporabe namenskih sredstev za namestitev videonadzornih kamer (2) in 

ureditev okolice 
 

Podpredsednik MČ Tezno predstavi predlog porabe namenskih sredstev za namestitev 
videonadzornih kamer (2) na lokaciji MČ Tezno in predlog za postavitev klopi ob igralih.  
 
Ureditev okolice je bila predvidena že s sklepom 5. redne seje MČ Tezno. Podpredsednik 
člane seznani s predlogom namestitve klopi ob igralih. Referentka člane obvesti, da je v sklopu 
ureditve igral s strani mestne občine predvidena namestitev dveh klopi. Člani sveta soglašajo, 
da je treba namestiti dodatne klopi, ki naj bodo trpežne, zato predlagajo namestitev betonskih 
klopi z lesenim sediščem. Referentka predstavi zbrane ponudbe tovrstnih klopi in člane 
seznani s pričakovanim cenovnim okvirjem. Na podlagi zbranih ponudb in predvidenih cen 
člani soglašajo, da se uredi okolica igral z namestitvijo klopi. Referentka seznani člane s 
cenovnim okvirom pridobljenih ponudb. Člani soglašajo, da se ločeno, če bo to potrebno, 
uredijo gradbena dela (izkop). Člani sveta MČ Tezno soglašajo z izdajo naročilnice za nakup 
klopi in izvedbo gradbenih del. 
 
Članica MČ Tezno Cvetka Žökš spomni, da je bila postavitev klopi predvidena za lokacijo igral 
pri radiooddajniku (Ulica Heroja Nandeta oz. Keleminova ulica), kjer je potrebno urediti tudi 
vprašanje garaž in urediti postavitev ograje. Predlog ureditve območja je bil že podan na MOM 
v sklopu participativnega proračuna.  
 
Podpredsednik Miran Ulbin seznani člane s potrebo po dodatnem videonadzoru zaradi 
vandalizma v preteklosti in varovanja novourejenih igral. Točna lokacija kamer oziroma zajema 
posnetkov se določi na podlagi sestanka z izvajalcem, zajem pa naj pokriva tako igrala kot 
asfaltiran del zemljišča za objektom MČ Tezno.  
 
 
SKLEP 60/2022 
Svet MČ Tezno je seznanjen in potrjuje porabo namenskih sredstev za namestitev 
videonadzornih kamer (2) in klopi (4). 
 
 
Na podlagi izida glasovanja ( 8 ZA, 0 PROTI od 8 prisotnih ) je bilo ugotovljeno, da je sklep 

sprejet. 
 
 

9. 
Vprašanja in pobude  

 
Član sveta Alen Pajić spomni na namero sveta MČ glede ureditve okolice, predvsem na 
postavitev stopnic s smeri avtobusne postaje. Podpredsednik člane sveta seznani z 
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nasprotovanjem soseda ob postavitvi igral s sklicevanjem na dostopno pot. Člani se strinjajo, 
da se pri načrtovanju rešitev teži k izogibanju konfliktov.  
 
Članica sveta Cvetka Žokš da pobudo za ureditev kioska na AP Autocommerce, smer Maribor, 
in sicer naj bi se kiosk primerno uredil in očistil, ker je v neustreznem stanju. Prav tako je 
neustrezna okolica kioska na križišču Šercerjeve in Štrekljeve, ki jo je treba očistiti in urediti. 
Član sveta Alen Pajić pojasni, da je v prvem primeru kioska lastnik zemljišča MOM. V drugem 
primeru je zemljišče v lasti MOM (travniški pas), poleg je zemljišče v lasti UREN, Učinkovita 
raba energije d. o. o. V tem primeru je potrebna prijava na ustrezno inšpekcijsko službo. 
Lastnike treba spomniti, da objekta vsaj vzdržujejo.  
 
Članica sveta Cvetka Žokš spomni na potrebno odstranitve slive na lokaciji Bevkova 2, in sicer 
zaradi nevarnosti zdrsa. Parkirišče je v lasti Mercatorja, zemljišče zraven je v lasti MOM.  
 
Članica sveta Cvetka Žokš spomni na že izraženo pobudo za preimenovanje postaje KS Silvira 
Tomasini v MČ Tezno.  
 
Članica sveta Cvetka Žokš je prosila za točen za znesek, ki je razpoložljiv za organizacijo 
aktivnosti v decembrskem času.  
 

 
10. 

Razno 
 

Seznanitev s polletnim poročilom – od 1. januarja do 30. junija 2022. 
 
Podpredsednik MČ Tezno bo predstavil polletno finančno poročilo za obdobje od 1. januarja 
do 30. junija 2022.  
 
SKLEP 61/2022 
Svet MČ Tezno je seznanjen s polletnim poročilom poslovanja mestne četrti v obdobju 
od 1. januarja do 30. junija 2022. 

 

 

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 10. redno sejo Sveta MČ 
Tezno. 
 
 
 
Pripravil-a: 
Tamara MUHIČ 
referentka 
 

dr. Miran Ulbin, podpredsednik 
Sveta MČ Tezno 


