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Z A P I S N IK 
konstitutivne seje sveta mestne četrti, ki je bila v sredo,  

21. decembra 2022 ob 17. uri  

na sedežu mestne četrti Studenci, Šarhova 53a 

 
PRISOTNI: Janez Šauperl, Albin Anžel, Jernej Kozic, Damir Lenart, Ksenija Novak, Majda 
Podgornik, Sonja Porekar Petelin, Matej Vodopivec, Luka Vodušek,  Željko Vogrin, Jožef 
Zorko, Andrej Weiland 
 
ODSOTNI - NEOPRAVIČENO: Danilo Filip Križman 
  
OSTALI PRISOTNI:  

Tadeja Fijačko – Referentka 

 
 
D N E V N I    R E D :  
 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta mestne četrti 

2. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev v svet mestne četrti 

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled potrditve mandatov članom sveta mestne 

četrti 

4. Poročilo mandatne komisije 

5. Potrditev mandatov članom sveta mestne četrti 

6. Volitve predsednika oz. predsednice ter podpredsednikov sveta mestne četrti 

7. Zahvala dosedanjima podpredsednikoma za njuno delo 

 
 
Ad. 1  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta mestne četrti 
 
Dosedanji predsednik sveta, Janez Šauperl je pozdravil prisotne in povedal, da je konstitutivno 
sejo Sveta MČ Studenci sklical župan MOM na podlagi 71. člena Statuta Mestne občine 
Maribor. Skladno z določili Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor prvo sejo vodi 
najstarejši član. Na podlagi pregleda seznama izvoljenih, pripravljenega na podlagi Končnega 
poročila Mestne volilne komisije je razvidno, da je najstarejši član prav on. Novo izvoljenim 
članom Sveta MČ Studenci čestita in zaželi dobro ter uspešno delo. 
 
Predsedujoči je prebral dnevni red in poudaril, da se o dnevnem redu ne razpravlja ali odloča.  
 
 
Ugotovi se, da je na seji prisotnih 12 izvoljenih članov in 1 odsoten. Seja je sklepčna. 
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Ad.2. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev v svet mestne četrti 

 
Predsedujoči preda besedo referentki, ki prebere prvo stran poročila Mestne volilne komisije 
in seznam izvoljenih kandidatov. 
 
 
Ad.3. Imenovanje mandatne komisije za pregled potrditve mandatov članom sveta 
mestne četrti 

 
Predsedujoči je v skladu s 7. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor izmed 
navzočih članov sveta imenuje mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo 
potrditve mandatov članov sveta. 
 
V mandatno komisijo predlaga Ksenijo Novak kot predsednico komisije in kot člana komisije 
Mateja Vodopivca in Majdo Podgornik. 
 
Sklep št. 1: Svet MČ Studenci sprejme sklep, da imenuje mandatno komisijo v sestavi: 
- Ksenija Novak, predsednica 
- Matej Vodopivec, član 
- Majda Podgornik, članica 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 
Ad.4. Poročilo mandatne komisije 
 
Mandatna komisija je pregledala poročilo in ugotovila, da ni spornih mandatov in da so vsi člani 
sveta mestne četrti izvoljeni zakonito, prav tako na MČ Studenci ni prispela nobena pritožba. 
 
Ad.5. Potrditev mandatov članom sveta mestne četrti 
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal v sprejem sklep in sicer: 
Sklep št. 2: Svet MČ Studenci sprejme sklep, da potrjuje mandate vsem trinajstim izvoljenim 
članom Sveta MČ Studenci. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 
 

 

Ad.6. Volitve predsednika oz. predsednice ter podpredsednikov sveta mestne četrti 
 
Predsedujoči je predlagal, da se svet pred glasovanjem o kandidatu za predsednika najprej 
opredeli o načinu glasovanja (javno ali tajno). Če je predlagan en kandidat, je glasovanje javno, 
če dva ali več, je lahko tajno. G. Željko Vogrin je predlagal javno glasovanje, s katerim se vsi 
strinjajo, zato se sprejme sklep: 
 
Sklep št. 3: Svet MČ Studenci sprejme sklep, da je glasovanje za predsednika sveta javno.  
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoči je pozval člane sveta, da v skladu s pravili predlagajo kandidate za predsednika 
sveta. Predlagani so bili naslednji kandidati: 
 
 

1. Jožef Zorko, ki ga je predlagala Ksenija Novak. 
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2. Janez Šauperl, ki ga je predlagal Željko Vogrin. 
 
 
Predsedujoči je pozval, da bi bilo primerno, da se oba kandidata predstavita.  
 
Jožef Zorko, po izobrazbi univerzitetni dipl. ekonomist, upokojenec, pove, da je za njim 
uspešna menedžerska kariera, med drugim je bil tudi eden izmed direktorjev največjega 
koncerna v srednji Evropi, zato ve kako delujejo veliki sistemi, katerega del je zagotovo tudi 
mestna četrt. Ima tudi politične izkušnje, saj je deloval v stranki Desus, kot podpredsednik in 
kot član sveta stranke. Kar se tiče prihodnosti, se zaveda, da so Studenci ena izmed najhitreje 
demografsko rastočih četrti v mestu, kar s seboj prinaša veliko dela in izzivov, predvsem z 
urejanjem prometa, izgradnjo šole,... Pričakuje, da bodo delovali dobro, konstruktivno. Pove, 
da ni konflikten in zna prisluhniti ter da ima veliko energije, ki bo še kako potrebna za uspešno 
sodelovanje z občino. Želi si, da bi prispevali k ureditvi okolja in dobremu počutju prebivalstva, 
predvsem pa, da bi krajani čutili delovanje sveta MČ Studenci, zato pa je potrebno aktivno 
delovanje. Cilji so tudi, da se izgradi urbano okolje, kjer bi bil sedež četrti, knjižnica,…itd. 
 
Janez Šauperl je povedal, da 53 let vodi svojo obrt in da je to njegov četrti mandat, v juniju 
2019 je prevzel funkcijo predsednika. Prebral je svoje poročilo o delu v zadnjem mandatu in 
povedal, da je svet MČ Studenci sprejel 215 sklepov, med drugim tudi Poslovnik MČ. 
Spregovoril je o izdaji glasila Studenčan, o donacijah, stanju cest na Studencih in varnosti na 
cestah ter obravnavi pritožb krajanov – predvsem za ulice Šarhovo, Ruško, Obrežno, 
Erjavčevo,… delnicah, ki so vezane na depozitni račun in namenjene izgradnji dvorane, o 
imenovanju častnih krajanov (Vinko Škafar, Maks Lešnik), e-Studenčanu, participativnem 
proračunu in slabem glasovanju, obnovi fasade na Šarhovi, sestankih z županom,… itd. 
Zavzemal se bo za utečene aktivnosti na MČ, za izgradnjo večnamenske dvorane, ureditev 
otoka pred Jožefovo cerkvijo, sanacija gudronske jame, zamenjavo salonitnih cevi, obisk 
starejših občanov ob njihovih jubilejih, mesečna srečanja s krajani glede njihovih problemov,… 
 
Po predstavitvi je član sveta Albin Anžel obema kandidatoma zastavil nekaj vprašanj, tj. kako 
bi reševala problematiko povezano s centralno kuhinjo na OŠ Janka Padežnika, ki ji trenutno 
iz OŠ Kamnica vozijo hrano. Izpostavil je tudi problematiko igrišč, ki jih je na območju Studenc 
premalo. Ob tem je želel slišati še njuno stališče, kako se bo reševal problem prepolnih šol 
(zlasti OŠ Janka Padežnika), zlasti ker na vidiku ni nobene nova gradnje šole. Po razpravi med 
kandidatoma in člani je predsedujoči pozval k glasovanju za vsakega kandidata. 
  

1. Jožef Zorko………………..6 GLASOV 
2. Janez Šauperl……………..6 GLASOV 

 
Po pravilniku se ob izenačenem glasovanju ponovi glasovanje. Tokrat so se člani sveta 
odločili, da izvedejo tajno glasovanje. Referentka je pripravila glasovnice, ki jih je Mandatna 
volilna komisija pregledala in razdelila. Komisija je glasovnice pobrala in v pisarni referentke 
preštela glasove. Tudi tokrat je bil izid izenačen. 
 
1. Jožef Zorko………………..6 GLASOV 
2. Janez Šauperl……………..6 GLASOV 
 
Člani sveta MČ so se soglasno odločili, da novega predsednika izžrebajo. 
 
 
 
Sklep št. 4: Svet MČ Studenci sprejme sklep, da novega predsednika izžreba referentka. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 
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Mandatna komisija je pregledala kuverti z imeni kandidatov. Predsednica komisije je referentki 
podala vrečko s kuvertama, ki je izžrebala eno. Ksenija Novak je oprla izžrebano kuverto in 
povedala, da je izžreban Janez Šauperl. 
 
Sklep št. 5: Svet MČ Studenci sprejme sklep, da za predsednika MČ Studenci imenuje Janeza 
Šauperla. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsednik se zahvali za zaupanje in nadaljuje z vodenjem seje. V skladu s 3. točko 71. člena 
Statuta Mestne občine Maribor podpredsednika Sveta MČ Studenci predlaga predsednik. 
 
Jožef Zorko je bil iz strani predsednika predlagan za podpredsednika, s čimer so se vsi prisotni 
strinjali. 
 
Sklep št. 6: Svet MČ Studenci sprejme sklep, da za podpredsednika MČ Studenci imenuje 
Jožef Zorka. 
 
 
Ad.7.  Zahvala dosedanjima podpredsednikoma za njuno delo 
 
Predsednik opozori, da se je v dnevnem redu pripetila napaka, saj piše zahvala dosedanjima 
podpredsednikoma, namesto zahvala predsedniku. Ker pa se o dnevnem redu ne razpravlja 
in glasuje, na samem začetku tega ni izpostavil. 
 
Predsednik se zahvali za sodelovanje in udeležbo na seji ter predlaga, da se po zaključku seje 
nadaljuje 1. izredna seja sveta, da se določijo podpisniki, inventurna komisija in druge nujne 
zadeve. 
 
Predsednik ob 17.55 zaključi sejo. 
 
 

 
 
Pripravila: 
Tadeja Fijačko 
Referentka  
 

Janez Šauperl 

Predsednik sveta 
 
 
Poslano:  

- članicam in članom sveta mestne četrti 
 
V vednost po elektronski pošti: 

- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS 
 
 


