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Z A P I S N I K 
 

14. redne seje sveta Mestne četrti Studenci, 
ki je bila v četrtek, 24. novembra 2022 ob 17. uri, 

v prostorih Mestne četrti Studenci, Šarhova ulica 53 a, Maribor. 
 
 

PRISOTNI ČLANI SVETA: 
Janez Šauperl, Anton Peršak, Nevenka Golob, Franc Dobaj, Alojz Markovič, Irena Srša 
Žnidarič, Andrej Emeršič, Željko Vogrin (prisoten od vključno 2. točke dnevnega reda) 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA - ODSOTNOST OPRAVIČILI: 
Amadea Prajnc, Miha Recek, Danilo Filip Križman 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA - ODSOTNOSTI NISO OPRAVIČILI: 
Mario Mehmedovič, Nik Kolar, Željko Vogrin (odsoten do vključno 1. točke dnevnega reda) 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Tadeja Fijačko, referentka 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 13/r.  seje  
4. Poročilo o delu med sejama in finančna poraba  
5. Informacija o prihodkih in odhodkih 1/6 2022 
6. Predlog proračuna za leto 2023 
7. Predlog programa MČ Studenci za leto 2023 
8. Vprašanja in pobude. 
 
 
Ad.: 1    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Ob predvideni uri je predsednik Sveta MČ Studenci ( v nadaljevanju Sveta ) Janez Šauperl, 
pozdravil navzoče članice in člane Sveta in ugotovil, da je na 14. redni seji prisotnih 7 od 13 
članov Sveta, kar zadostuje pogoju sklepčnosti in nadaljnjega poteka seje. 
 
Sklep 207/14  Ugotovi se, da je na 14. redni seji prisotnih 7 članov sveta in 3 člani 
opravičeno odsotni ter 2 člana neopravičeno odsotna.  
 
 Na podlagi izida glasovanja (7 za, 0 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 



 2 

Ad.:  2  Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Dnevni red z gradivi so člani Sveta dobili z vabilom na sklic 14. redne seje. Nanj ni bilo 
nobenih pripomb ali vprašanj. Ob 17.20 se je pridružil Željko Vogrin.   
 
Sklep 208/14 Svet MČ potrdi predlagani dnevni red 14. redne seje Sveta MČ Studenci. Seja 
se snema na osnovi sklepa 17/1. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 0 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Ad.: 3  Potrditev zapisnika 13/r.  seje   
 
Zapisnik 13. redne seje so člani Sveta prejeli z vabilom. Predsednik je povedal, da je bil 
zapisnik pregledan s strani pravne službe in tudi odobren. Predsednik je dodal, da se z 
nekaterimi zapisi v zapisniku 13.redne seje ne strinja. Svetnikom je povedal, da se mora po 
naročilu MOM pred vsako sejo gradivo in predloge sklepov poslati pravni službi v pregled, 
kot se mora po vsaki seji poslati v pregled tudi osnutek zapisnika. Predsednik se ne strinja, 
da je v začetku zapisan dnevni red, prav tako pove, da so bile v preteklosti težave z zadnjo 
točko – Razno, kar se že več let ne uporablja ali Pobude in vprašanja, kot predlaga on sam. 
Ga. Golob je na podlagi svojega pisarniškega poznavanja povedala, da se v vsakem 
zapisniku navede v začetku dnevni red in smatra, da je tako tudi pravilno ter dodala, da ne 
vidi  problema v zadnji točki, kjer se govori o temah, ki niso bile zajete v sam dnevni red. Pri 
tem je povedala, da gre pri poimenovanju zadnje točke le za besedno igro. G. Vogrin je 
povzel, da naj bo dnevni red takšen, kot si ga zamisli predsednik Sveta. 
 
Sklep 209/14 Svet MČ Studenci potrjuje zapisnik 13. redne seje. Sklepa 196/13 in 205/13 
sta v izvajanju. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 0 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Ad.: 4    Poročilo o delu med sejama in finančna poraba 
 
Predsednik je članom Sveta posredoval informacijo o delu med sejama, iz česar je razvidno, 
da gre za dnevno obremenitev, pri čemer pa delo g. Markoviča in referentke ni zajeto. Nihče 
ni imel pripomb. 
 
Sklep 210/14 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 (7 za, 1 proti) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Ad.: 5  Informacija o prihodkih in odhodkih 1/6 2022 
 
Člani so polletno poročilo prejeli predhodno, pri čemer je referentka povzela finančno stanje 
in povedala, da je bilo v sredini leta potrebno varčevanje zaradi predvidenih podražitev, a v 
zadnjem mesecu se je izkazalo, da še nam je sredstev ostalo. G. Markovič je dodal, da bi 
lahko razpoložljiva sredstva namenili za nabavo termostatskih ventilov, s čimer se vsi 
strinjajo. Sklepa za nabavo ventilov v Merkurju ni potrebno sprejemati, ker je že bil sprejet. 
Naslednje leto po kurilni sezoni se bi sklenil dogovor z izvajalcem, ki bi ventile zamenjal. 
 
Sklep  211/14  Na osnovi dokumenta se člani Sveta seznanijo s polletnim poročilom in ga 
potrdijo. 
 
Na podlagi izida glasovanja (7 za, 1 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
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Ad.: 6 Predlog proračuna za leto 2023    
 
Predsednik je povedal, da so vsa leta problemi s financiranjem in člani Sveta nikoli niso bili 
obveščeni o finančnih načrtih. Člani so predlog proračuna za leto 2023 letos dobili že 
predhodno v vpogled in predsednik je odprl razpravo ter dal referentki besedo. Tadeja 
Fijačko je povedala, da je predvidevala 33.000€ odhodkov, ki pa so ga po prvem 
obravnavanju na MOM skrčili na 26.000€. G. Emeršič je dodal, da se vse, kar se tiče financ 
za naprej, tiče novega Sveta. 
 
Sklep 212/14 Svetniki se seznanijo s finančnim osnutkom za leto 2023. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 0 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Ad.: 7  Predlog programa MČ Studenci za leto 2023 
 
Člani Sveta so dobili predlog programa, pri čemer je predsednik dodal, da se zbriše v zadnji 
vrsti TDS in da izvajalci promocijo za vse svoje aktivnosti izvedejo sami, razen za aktivnosti, 
ki so v pristojnosti od MČ. Do sedaj še nam ni poznan datum ustanovne seje Sveta MČ, zato 
predsednik predlaga usklajen program MČ z izvajalci programa.  
 
Sklep 213/14 Svet MČ Studenci se strinja s predlogom Programa MČ Studenci za leto 2023, 
ki se bo med letom po potrebi dopolnjeval. Ob zaključku programa vsak izvajalec izdela 
poročilo o aktivnosti in ga pošlje na MČ  v roku 30 dni. 
 
Na podlagi izida glasovanja (7 za, 1 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
Ad.: 8   Vprašanja in pobude 
 
• Prijavnice za koriščenje prostorov na Erjavčevi 43 
 
Na 13. redni seji smo razpisali Objavo za javno zbiranje vlog za sodelovanje v programu dela 
na MČ Studenci za leto 2023. Dne 26.11.2022 se zaključi zbiranje prijav – doslej so se 
prijavila vsa društva in asociacije, ki že sodelujejo z MČ, to so: 
 
- ZTS- TABORNIŠKI ROD UKROČENA REKA MARIBOR 

- MEDGNERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA 

- TURISTIČNO DRUŠTVO STUDENCI 

- CENTER MENTALIS MARIBOR 

- KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI 

- ZAVOD ALOJA MARIBOR 

- ZBOR SAMOORGANIZIRANE ČETRTNE SKUPNOSTI STUDENCI 

- OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASNIKOV MARIBOR – ENOTA STUDENCI 

- TURISTIČNO HUMANITARNO DRUŠTVO GLAS 

- DRUŠTVO UPOKOJENCI STUDENCI 

 

Sklep 214/14 Na osnovi razpisa so se prijavila naslednja društva in asociacije, s katerimi se 
sklene dogovor za brezplačno uporabo prostorov. Od skleniteljev se zahteva, da dosledno 
spoštujejo hišni red in vpisovanje v listo prisotnosti. Posebno pozornost pa posvetijo 
ugašanju luči in zaklepanju vrat. 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 0 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
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• Podpora Waldorfskemu vrtcu  
 
Predsednik je Svet obvestil, da smo od Waldorfskega vrtca prejeli pobudo za sklenitev 
podpore za njihovo delo in dobro medsebojno sodelovanje. Predsednik je tudi povedal, da se 
je udeležil sestanka z direktorico Viktorijo Kovačič in tremi predstavniki iz Sveta staršev. Vsi 
člani Sveta so se strinjali s predlagano podporo. Hkrati se izpostavi, da bo Waldorfski vrtec 
sodeloval tudi v naših aktivnostih. 
 
Sklep 215/14 Svet MČ Studenci zadolži predsednika, da podpiše pismo podpore za 
Waldorfski vrtec.    
 
Na podlagi izida glasovanja (8 za, 0 proti ) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
• Nabava monitorja in tonerjev 
 
Predsednik je odprl razpravo o tem, da se s sredstvi, ki so še ostala, kupi nov pisarniški 
monitor  za potrebe referentke, ki bo zbrala primerne ponudbe – okvirno v vrednosti 230,00€. 
Hkrati je referentka že pridobila ponudbo za nakup tonerjev, v vrednosti 330,00€. Vsi člani 
Sveta so se strinjali z nakupom še v letošnjem proračunskem letu, v kolikor se bo upoštevala 
najboljša ponudba. 
 
• G. Markovič  
 
G. Markovič se je zahvalil vsem tistim, ki so soglašali z njegovim 4-letnim delom na MČ, 
zahvalil se je predsedniku za pomoč pri nekaterih delih, ki jih je opravil brezplačno na obeh 
objektih. Ob tem se je opravičil vsem tistim, ki so nasprotovali njegovemu delu. Vsem  želi 
vse dobro v novem letu, hkrati želi novim članom Sveta uspešno delo.  
 
Predsednik je dodal, da ga bomo v prihodnosti vsekakor poklicali za nasvet in pomoč ter se 
mu zahvaljuje za vso opravljeno delo. Predlagal je tudi, da v prihodnjem mandatu sprejme 
članstvo v Komisiji za vzdrževanje objektov, česar pa g. Markovič ne želi sprejeti. Sprejema  
pa članstvo v Komisiji za komunalo – ob tem predlaga tudi, da se v Komisijo sprejme g. 
Voudo, ki ima na tem področju koristna znanja. 
 
• Zahvala g. Šauperla 
 
Predsednik se je na koncu zahvalil za pomoč pri aktivnostih v mandatnem obdobju 2018-
2022 in vsem, ki so ga podprli pri izvolitvi za predsednika MČ ter pozval vse člane, naj ne 
pozabijo na MČ. Povzel je nekaj tekočih problematik na Studencih – Iztokova ulica, Šarhova 
ulica, Korbunova, Ruška, Obrežna ulica,… 
 
Seja se je zaključila ob 18.00. 
 
 
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 


