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Z A P I S N I K 
 
 

13. redne seje sveta Mestne četrti Studenci, 

ki je bila v torek, 25. oktobra 2022 ob 18. uri v prostorih Mestne četrti Studenci, 

Šarhova ulica 53 a, Maribor. 

 

 

PRISOTNI ČLANI SVETA: 

Janez Šauperl, Anton Peršak, Nevenka Golob, Franc Dobaj, Željko Vogrin, Alojz 

Markovič, Irena Srša Žnidarič, Danilo Filip Križman, Andrej Emeršič  

 

ODSOTNI ČLANI SVETA - ODSOTNOST OPRAVIČILI: 

Amadea Prajnc, Miha Recek 

 

ODSOTNI ČLANI SVETA - ODSOTNOSTI NISO OPRAVIČILI: 

Mario Mehmedovič, Nik Kolar  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 12/r.  seje  

4. Poročilo o delu med sejama in finančna poraba  

5. Poročilo o delu komisije  - g. Vogrin 

6. Izvedba  projekta  Studenčani Studenčanom 

7. Seznanitev s participativnim proračunom 

8. Izvedba  inventure za leto 2022 

9. Razpis za oddajo prostorov za leto 2023 

10. Vprašanja in pobude. 

- nabava koledarja 

- zaključek leta 
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Ad.: 1    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik Sveta MČ Studenci ( v nadaljevanju Sveta ) Janez Šauperl, je pozdravil navzoče 
članice in člane Sveta MČ Studenci in ugotovil, da je na 13. redni seji prisotnih 9 od 13 
članov Sveta, kar zadostuje pogoju sklepčnosti in nadaljnjega  poteka seje. 
 
Sklep 194/13  Ugotovi se, da je na seji prisotnih 9 članov sveta in 2 člana opravičeno 
odsotna ter 2 člana neopravičeno odsotna.  
 
 Na podlagi izida glasovanja (9 za, 0 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Ad.:  2  Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Dnevni red so člani Sveta dobili z vabilom za sklic 13. redne seje dne 14.10.2022. Nanj ni 
bilo nobenih pripomb ali vprašanj. Predsednik predlaga dopolnitev k 10. točki dnevnega reda, 
in sicer se dodaja alineja Vloga za dodelitev prostora na MČ Studenci. 
 
Dopolnjen dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 12/r.  seje  
4. Poročilo o delu med sejama in finančna poraba  
5. Poročilo o delu komisije  - g. Vogrin 
6. Izvedba  projekta  Studenčani Studenčanom 
7. Seznanitev s participativnim proračunom 
8. Izvedba  inventure za leto 2022 
9. Razpis za oddajo prostorov za leto 2023 
10. Vprašanja in pobude. 

- nabava koledarja 
- zaključek leta 
- vloga za dodelitev prostora na MČ Studenci 

 
 
Sklep 195/13 Svet MČ potrdi predlagani dnevni red 13. redne seje Sveta MČ Studenci. Seja 
se snema na osnovi sklepa 17/1. 
 
Na podlagi izida glasovanja (9 za, 0 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 
Ad.: 3  Potrditev zapisnika 12/r.  seje   
 
Zapisnik 12. redne seje so člani Sveta že prejeli, vendar pa je v tem času iz Pravne službe 
MOM prišel nasvet, da bi bilo pravilneje pri točki 4. sprejeti dva sklepa in se pri vsakem 
sklepu izvede glasovanje. Vsi člani se strinjajo s popravki, da dodamo Sklep 189/12 in 
glasovanje zanj, vsi naslednji sklepi pa se preštevilčijo za eno številko naprej, in sicer: 
 
Sklep183/11 se preklicuje na zahtevo ga. Liljane Kapun višje svetovalke OE UJP Slovenska 
Bistrica, Pri BKS BANK AG pa se pogodba prekine vsled zakona o upravljanju plačilnih 
storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU 1). 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 0 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet (izglasovano 
na 12.redni seji). 
 
Sklep 188/12 Svet MČ Studenci potrjuje zapisnik 11.redne seje s pripombo, da so sklepi že 
bili potrjeni in da je sklep 178/11 v celoti izvršen. 
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Na podlagi izida glasovanja (8 za, 0 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet (izglasovano 
na 12.redni seji). 
 
Predsednik zaradi časovne oddaljenosti k dnevnemu redu ni uvrstil 9. točke iz 12. redne 
seje, tj. Osnutek Strategije razvoja MČ, pri kateri se je seja zaradi nesklepčnosti prekinila. 
Hkrati se člani Sveta strinjajo, da se doda sklep o odprtju depozitnega računa.  
 
Sklep 196/13 Pri BKS Bank se odpre depozitni račun za obdobje 24 mesecev, kar je 
skladno z zakonom in varčnostjo ter namenom uporabe sredstev.  
 
Na podlagi izida glasovanja (9 za, 0 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 
Sklep 197/13 Svet MČ potrdi zapisnik 12. redne seje z vsemi vnesenimi popravki. 
 
Na podlagi izida glasovanja (9 za, 0 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 
Ad.: 4    Poročilo o delu med sejama in finančna poraba 
 
Predsednik je člane Sveta seznanil s pisnim poročilom svojega dela. Z njegove strani ni bilo 
nobene dodatne finančne porabe. 
 
Sklep 198/13 Svet MČ Studenci se seznani s pisnim poročilom opravljenega dela med 
sejama. Finančne porabe iz pristojnosti predsednika ni bilo, vse finančne aktivnosti so že bile 
s sklepi sprejete.  
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 1 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Glede na nekajkratno vztrajanje g. Križmana, da glasuje z vzdržanim glasom, v preteklosti 
tudi g. Emeršič, je potrebno opozoriti na 42. člen našega poslovnika, ki izhaja iz 57. člena 
poslovnika MS MOM in se ga spoštuje. Predsednik odreja, da se v zapisniku vpišejo samo 
glasovi za ali proti (vsak vzdržan glas pomeni glas proti). Od svetnikov se pričakuje, da 
poznajo akte MČ in MOM. 
 
Ad.: 5  Poročilo o delu komisije  - g. Vogrin      
 
Zapisnik 8. seje Komisije za komunalo so člani Sveta dobili z vabilom na sejo. G. Križman je 
mnenja, da je Komisija premalo delovala, ob tem je povedal, da zapisnika ni prebral. G. 
Križman je tudi izpostavil vprašanje, v kakšni obliki se pošiljajo zapisniki. Vsi se pošiljajo v 
PDF obliki. G. Križman je pred časom referentko prosil, naj mu pošlje vse zapisnike, ki pa je 
odgovorila, da so vsi zapisniki dostopni na spletni strani MOM. Kljub temu je g. Križman trdil, 
da zapisnikov že dve leti ni. Razprava sicer ni bila predmet točke dnevnega reda. 
  
Sklep  199/13  Svet se seznani s poročilom predsednika komisije g. Vogrina in ga potrdi. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 1 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 
Ad.: 6   Izvedba  projekta  Studenčani Studenčanom 
 
G. predsednik je poročal o letošnji izvedbi projekta. Izpostavil je, da so se na zadnji seji 
dogovorili, da bodo pri izvedbi vsi pomagali. Projekt je vezan na Program dela naše MČ, zato 
se je razpisalo sodelovanje na projektu. Prijavili in sodelovali so: Otroci vrtca Studenček, 
učenci OŠ Janko Padežnik in predstavnica Kulturnega društva Studenci so sodelovali pri 
izvedbi programa, PGD Studenci in Društvo obrtnikov so organizirali mize in klopi,  THD Glas 
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in Čebelarsko društvo so imeli stojnici, taborniki so postavili šotor in prikazali taborniške 
veščine, telovadke iz Športnega društva Studenci so prikazale gimnastične vaje, Društvo 
upokojencev je financiralo in speklo kostanje, Dom pod Gorco je prispeval jabolčno pito, g. 
predsednik je prispeval govor in ozvočenje, g. Marijan Kovač je ob pomoči žene skuhal kislo 
juho, ob vsem tem je pomagala tudi referentka. Po oceni predsednika je bilo od 200 do 300 
udeležencev. 
 
Sklep 200/13 Svet se seznani s poročilom o izvedbi projekta Studenčani Studenčanom. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 1 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 
Ad.: 7  Seznanitev s  participativnim proračunom 
 
Predsednik je povedal, da je bilo za MČ Studenci oddanih 13 predlogov, od tega so bili 
izglasovani 4 projekti, in sicer Festival grafitov – podvoz pod Sokolsko, v vrednosti 5,000€, 
Ureditev in vsebine v parku ob Jožefovi cerkvi na Studencih, v vrednosti 10,000€, Osnovna 
sanacija peš mostu na Studencih, v vrednosti 10,000€ in Slikarije pred OŠ Janka Padežnika, 
v vrednosti 10,000€. Neizglasovanih je bilo 9 predlogov – studenška brv, otroška igrala, 
parkirni prostor  pred MČ, hitrostne ovire na Obrežni in Sokolski, varna šolska pot v Primčevi, 
vozišče v Miklavčevi in povezava obrežja reke Drave z Dravograjsko. 
V nadaljevanju je g. Križman odprl razpravo o neprimernosti novega igrišča na Občinski ulici, 
čeprav to ni bila točka dnevnega reda. 
 
Sklep 201/13 Predsednik poda znane podatke o aktivnostih krajanov Studenc na glasovanju 
za Participativni proračun 2023.     
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 1 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
G. Križman je predlagal, da z dopisom predlagamo zamenjavo izraza Participativni, ki je za 
večino ljudi zapleten in težje izgovorljiv, za slovensko besedo. 
 
Ad.: 8  Izvedba  inventure za leto 2022 
 
Glede na to, da se končuje mandatno obdobje, je predsednik predlagal naslednji sklep:  
 
Sklep 202/13 Ker se mandat končuje in je stalna inventurna komisija imenovana, se nove 
inventurne komisije ne imenuje, ampak se bo to prepustilo novemu Svetu v novem 
mandatnem obdobju. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 1 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Ad.: 9  Razpis za oddajo prostorov za leto 2023 
 
Kot vsako leto doslej, se bo tudi letos javno objavil razpis za koriščenje prostorov na 
Erjavčevi 43. G. Šauperl je pripomnil, da morajo prijavitelji prijaviti tudi koriščenje zelenice.  
 
Sklep 203/13 Svet MČ Studenci je potrdil Objavo za javno zbiranje vlog za sodelovanje v 
Programu dela na MČ Studenci za leto 2023. Objava s prijavnico aktivnosti bo objavljena na 
spletni strani MOM in na oglasni deski MČ Studenci. 
 
Na podlagi izida glasovanja (9 za, 0 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
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Ad.: 10   Vprašanja in pobude 
 

- Nabava koledarja 
 
Med člani Sveta je tekla razprava o nabavi koledarjev. Svetniki se strinjajo, da se koledarje 
nabavi za člane Sveta, predsednike društev, ki delujejo v programu dela, ravnateljem šol, s 
katerimi vedno sodelujemo, iz lanskoletnega seznama se črta župana z ekipo iz MOM. 
 
Sklep 204/13 Za potrebe naše MČ naročimo 50 koledarjev in temu namenimo sredstva. 
 
Na podlagi izida glasovanja (7 za, 2 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 

- Zaključek leta 
 
Predsednik je spregovoril o zaključkih doslej in predlaga, da se poskusi najti sredstva za 
zaključek v Gostišči Janez za od 25-30 ljudi. Svet se strinja, da se povabi tudi predsednike 
društev. G. Vogrin predlaga tudi gostišče Taborka, za gostišče Tikva se ne ve, če obratuje. 
 
Sklep 205/13 Svet MČ Studenci je potrdil, da se zaključek leta izvede v Gostišču Janez ali 
podobnem lokalu. Na zaključek leta povabimo častna člana, predsednike društev in ostalih 
asociacij ter člane Sveta.  
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 1 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 

- Vloga za dodelitev prostora na MČ Studenci 
 

G. Predsednik je predstavil prošnjo za brezplačno koriščenje prostorov društva D20 iz 
Ljubljane, ki se ukvarja z igranjem iger. 
 
Sklep 206/13 Svet MČ Studenci se strinja, da se prostora ne odda prosilcu, ker je za to 
potreben letni javni razpis in udeleženci niso naši krajani. 
 
Na podlagi izida glasovanja (7 za, 2 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 

- Komemoracija 
 
G. predsednik je prisotne opomnil, da je v petek 28.10.2022 ob 15. uri na Šarhovi 53a, 
Komemoracija pred spomenikom heroja Šercerja, ki je tudi v Programu dela MČ Studenci. 
Vsi člani so prejeli vabilo in predsednik pričakuje udeležbo povabljenih. 

 
 
Seja se je zaključila ob 19.15. 
 
 
Zapisnik zapisala:  
Tadeja Fijačko 
                                                                                      Predsednik Sveta MČ Studenci 
                                                                                                        Janez Šauperl   
 
 
Poslano:  
- članicam in članom MČ Studenci 
 
V vednost po elektronski pošti: 
- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS 


