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ZAPISNIK 
11. REDNE SEJE SVETA MESTNE ČETRTI STUDENCI 

 
Seja je potekala v prostorih sedeža Mestne četrti Studenci, Šarhova ulica 53a, 

v sredo, 9.2. 2022, s pričetkom ob 17.00 uri. 
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev sklepov 10. redne seje. 
4. Poročilo o delu med sejami  
5. Problematika krajanov ob Pekrski cesti 
- Pekrski pujsi 
6. Poročilo o delu komisije – g. Markovič 
7. Poročilo o delu inventurne komisije 
8. Vprašanja in pobude. 
- Trgovalni račun 
- Proslava ob KP 
 
 
PRISOTNI ČLANI SVETA: 
Janez Šauperl, Anton Peršak, Nevenka Golob, Željko Vogrin, Alojz Markovič, Irena Srša 
Žnidarič, Miha Recek, Danilo Filip Križman, Andrej Emeršič, 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA, ODSOTNOST OPRAVIČILI: 
Amadea Prajnc 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA, ODSOTNOSTI NISO OPRAVIČILI: 
Mario Mehmedovič, Nik Kolar, Franc Dobaj 
 
 
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 11. redni seji prisotnih osem od 
trinajstih članov Sveta MČ Studenci, kar zadostuje pogoju sklepčnosti in nadaljnjega  poteka 
seje. 
 
Sklep 176/11     Ugotovi se, da je na seji prisotnih 8 članov sveta in 4 neopravičeno oz. 
1. opravičeno in je seja sklepčna. 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 PROTI, ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
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Ad.: 2    Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Dnevni red so člani Sveta prejeli z vabilom za sklic seje. 
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji dnevni red 11. redne seje: 
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev sklepov 10. redne seje. 
4. Poročilo o delu med sejami  
5. Problematika krajanov ob Pekrski cesti 
- Pekrski pujsi 
6. Poročilo o delu komisije – g. Markovič 
7. Poročilo o delu inventurne komisije 
8. Vprašanja in pobude. 
- Trgovalni račun 
- Proslava ob krajevnem prazniku 
 
G. Danilo F. Križman je z zakasnitvijo prišel na sejo in je prisotnost 9 prisotnih članov. 
Večina članov Sveta ni imela pripomb na predlagani dnevni red razen, da je problem z 
zapisniki, prisotni pa so potrdilI naslednji sklep: 
 
Sklep 177/11    Svet MČ Studenci je potrdil predlagani dnevni red 11. redne seje Sveta 
MČ Studenci. Seja se snema na osnovi sklepa 17/1. Vsako drugo snemanje ni 
dovoljeno. 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 2 PROTI,) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
 
Ad.: 3    Potrditev sklepov 10. redne seje 
 
Sprejete sklepe 10. redne seje, so v seznanitev člani Sveta prejeli z gradivom za sejo. 
Predsednik Sveta je podal poročilo o njihovi realizaciji. Svet je na podlagi podanega poročila 
sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep 178/11  Svet MČ Studenci potrdi sklepe 10. redne seje Sveta MČ Studenci. Še 
vedno pa niso izvedeni vsi sklepi 8. redne seje in sklepi 9. redne seje. 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 2 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
 
Ad.: 4     Poročilo o delu med sejami  
 
Predsednik je podal pisno poročilo o delu med obema sejama. Člani Sveta na podano 
poročilo niso imeli pripomb (odjava Ide, sklenitev dogovora z društvi, podatki o aktivnostih 
MČ, pogodba z  Čistilnim servisom, poštni nabiralnik, informacije o obvestilu g. Drobniča 
itd…)   in so  seznanitev potrdili z naslednjim sklepom: 
 
Sklep 179/11  Svet MČ Studenci potrdi sklepe 10. redne seje Sveta MČ Studenci.Še 
vedno pa niso izvedeni vsi sklepi 8. redne seje in sklepi 9. redne seje. 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 2 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
 
 
Ad.: 5    Problematika krajanov ob Pekrski cesti 
- Pekrski pujsi 
 
Predsednik Sveta je prisotne članice in člane seznanil s problematiko vzreje prašičev na 
privatnem kmetijskem zemljišču, ki se nahaja sredi urbanega naselja, v neposredni bližini 
doma starostnikov ( Dom pod gorco ) ob Pekrski cesti. 
Problematika je zelo odmevna v medijih, kakor med samimi krajani in vzbuja ogorčenje 
občanov Maribora, še posebej tistih krajanov MČ Studenci, ki bivajo ali imajo nepremičnine v 
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neposredni bližini. V reševanje problematike se je do pristojnih ministrstev vključila tudi 
MOM.  Odprla se je razprava o predlagani temi, na MČ so prišli trije predlogi o problemu, ki 
smo jih udstopili ustreznim službam na MOM) po razpravi so člani Sveta s tem v zvezi 
sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 180/11 Svet MČ Studenci se seznani z zadevo Pekrski pujsi. V  MČ Studenci 
ugotavljamo, da Mestna občina Maribor nima izdelane prostorske politike, kar se kaže 
v stihijski gradnji na območju MČ, katera je postala veliko gradbišče saj kapital 
prevladuje nad javnim interesom. Predlagamo da mestna uprava nemudoma pristopi k 
reševanju te problematike in v skladu z Zakonom o urejanju prostora in drugimi 
predpisi pripravi ustrezne prostorske akte in z Odlokom ali drugim pravnim aktom 
določi območje predkupne pravice. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
 
Ad. 6     Poročilo o delu komisije – g. Markovič 
 
Predsednik Komisije za vzdrževanje objektov Alojz Markovič, je podal poročilo o delu 
komisije, kar je podano že v zapisniku zadnje seje komisije, ki so ga člani Sveta prejeli z 
gradivom.  Člani Sveta so bili seznanjeni tudi z načrtovanimi aktivnostmi vzdrževanja 
objektov za tekoče leto 2022, v skladu z razpoložljivimi sredstvi tekočega finančnega načrta. 
Na podlagi podanega poročila so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 181/11 Svetniki se seznanijo z poročilom in predlogom del te komisije, ter za ta 
dela odobrijo tudi finančna sredstva. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
 
Ad. 7    Poročilo o delu inventurne komisije 
 
Predsednik Sveta, ki je istočasno tudi predsednik Inventurne komisije Janez Šauperl, je 
podal poročilo o delu inventurne komisije, o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
za leto 2021. Prav tako je predlagal v sprejem sklep Inventurne komisije o odpisu osnovnih 
sredstev.  Svet MČ Studenci je na podlagi podanega poročila sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep 182/11  Inventurna komisija je opravila fizični popis osnovnih  sredstev, 
ugotavlja, da se inventurne liste iz leta 2020 niso uskladile z  dejanskim popisom, še 
vedno je v popisnih listinah, ki smo jih prejeli iz   MOM osnovna sredstva iz Erjavčeve 
zapisana na listi iz Šarhove in obratno. Sredstva niso finančno ovrednotena, pa še 
druge napake so na  katere smo že lani opozarjali. Izdelano poročilo bo dokončno 
urejeno in podpisano, ko bomo dobili še  finančne podatke. 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 1 PROTI ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
 
 
Ad.: 8    Vprašanja in pobude 
- Trgovalni račun 
 
Predsednik Sveta je članice in člane seznanil s obvezo MČ Studenci, da se del sredstev, ki 
izhaja iz delnic in se trenutno nahaja na trgovalnem računu pri  BKS  banki, prenese na drugi 
novo odprti tekoči račun. Po pridobljenih informacijah, so stroški prenosa sredstev na novo 
odprt tekoči račun najnižji pri SKB banki, zato je predsednik predlagal, da se del sredstev v 
višini 70.000 EUR na račun tudi prenese. 
 
Sklep 183/11  Svetniki se seznanijo z sredstvi na trgovalnem računu in sklenejo, da se 
70.000,00€ prenese na SKB, kjer se odpre novi TRR za MČ Studenci. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
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Predsednik Sveta je člane Sveta seznanil s podrobnostmi povezanimi z izvedbo praznika MČ 
Studenci. Člani Sveta so v zvezi s tem sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 184/11   Svetniki se strinjamo, da se 7. aprila organizira proslava v OŠ Janko 
Padežnik po programu. Odgovornost prevzame predsednik Sveta z pomočjo Danice 
Zlatar. Za to aktivnost se odobrijo finančna sredstva. 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET 
 
Predsednik se je navzočim zahvalil za prisotnost na seji, ter zaključil sejo ob 19. uri 
 
 
Zapisnik napisala:  
Mihaela Senekovič l.r. 
                                                                                      Predsednik Sveta MČ Studenci 
                                                                                                        Janez Šauperl  l.r. 
 


