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*9000-5/2022-2* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI TEZNO 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: POTRDITEV ZAPISNIKOV KONSTITUTIVNE IN 1. IZREDNE 

SEJE SVETA MČ TEZNO 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM 
  
GRADIVO PREDLAGA: MITJA JENUŠ, Predsednik Sveta MČ Tezno 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet mestne četrti sprejema zapisnik konstitutivne in 1. 

izredne seje Sveta MČ Tezno 
 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
V torek, 20. decembra 2022 ob 17. uri sta potekali konstitutivna in 1. izredna seja Sveta MČ 
Tezno, na sedežu mestne četrti na Panonski ulici 12. Predlog obeh zapisnikov je posredovan 
članom sveta kot gradivo za 1. redno sejo.  
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SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: PREDLOG ZA DOLOČITEV DELOVNIH TELES 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM  
  
GRADIVO PREDLAGA: MITJA JENUŠ, Predsednik Sveta MČ Tezno 

 
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Tezno sprejema predlog za določitev 

delovnih teles:  
 

- Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje 
prostora in varstvo okolja 

- Komisija za socialne zadeve in zdravstven oskrbo 
- Komisija za kulturo, šport in organizacijo prireditev  
- Komisija za informiranje 
- Komisija poravnavo sporov 
- Komisija za upravljanje s premoženjem  

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Svet mestne četrti deluje v okviru predlaganih delovnih teles. Komisije obravnavajo zadeve iz 
pristojnosti Sveta MČ, oblikujejo stališča do posameznih vprašanj ter dajejo svetu predloge in 
mnenja.  
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varstvo okolja sodeluje pri 
oblikovanju prioritet z navedenih področij in na navedenih področjih sodeluje s pristojnimi 
občinskimi službami; skrbi za področje izgradnje, vzdrževanja in spremljanje izvedbe del na 
občinskih cestah, javnih poteh, parkiriščih, trgih, parkih in drugih javnih površinah; sodeluje pri 
vprašanjih urejanja prometa; sodeluje pri prostorskem načrtovanju in drugih posegih v prostor; 
sodeluje pri določanju namembnosti prostora; deluje na področju varstva okolja; spremlja 
delovanje javnih služb s področja varstva okolja; sodeluje pri razvojnem načrtovanju s področja 
komunale idr.   
 
Komisija za socialne zadeve in zdravstveno oskrbo spremlja vprašanja in problematiko na 
področju socialnih zadev in zdravstvene oskrbe; sodeluje z javnimi službami in društvi s 
področja socialnih zadev in zdravstvene oskrbe na območju mestne četrti; spodbuja sosesko 
pomoč; organizira srečanja in aktivnosti krajanov; sodeluje s pristojnimi občinskimi službami.  
 



 2 

Komisija za kulturo, šport in organizacijo prireditev sodeluje z društvi in interesnimi 
združenji na območju mestne četrti; spodbuja kulturno-umetniško dejavnost; spodbuja športne 
in rekreativne dejavnosti; organizira oz. sodeluje pri organizaciji prireditev ob praznikih in 
drugih priložnostih; spodbuja druženje krajanov z organizacijo predavanj, okroglih miz, 
usposabljanj, delavnic idr.; sodeluje s pristojnimi občinskimi službami idr.  
 
Komisija za informiranje skrbi za informiranje krajanov mestne četrti preko ustaljenih kanalov 
obveščanja, glasila mestne četrti in drugih oblik javnega komuniciranja; skrbi za izdajo glasila 
mestne četrti in vse s tem povezane aktivnosti idr. 
 
Komisija za poravnavo sporov sodeluje pri reševanju sporov, pri katerih je zaprošena za 
posredovanje.  
 
Komisija za upravljanje s premoženjem oblikuje načrt investicijskih vlaganj; skrbi za vestno 
upravljanje s premoženjem; nadzira pogodbene obveznosti najemnikov idr.  
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SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREJETIH VLOG V OKVIRU 

PROGRAMA DELA ZA LETO 2023   
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: MITJA JENUŠ, Predsednik MČ 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Tezno potrdi prejete vloge in predviden 

program izvajanja neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ 
Tezno v sklopu Programa dela za leto 2023.  
 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Prijave na objavo za izbiro izvajalcev programa dela na območju Mestne četrti Tezno so 
potekale do 24. novembra. Do navedenega roka so prispele prijave izvajalcev, s katerimi je v 
preteklosti MČ Tezno že uspešno sodelovala (RK Silvira Tomasini, Združenje borcev za 
vrednote NOB, Krog za naravno življenjsko pomoč, Samoorganizirani četrtni odbor, 
Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava, Pogovorna skupina SSLS Vrtnica – Anica 
Mehle, Šola zdravja – skupina Tezno Mavrica, Društvo upokojencev Maribor Tezno, Koronarni 
klub Maribor, Zavod Aloja). Uporabnikom prostorov se s sprejemom sklepa zagotovi raba 
prostorov ob enakih pogojih kot do zdaj oz. v skladu z izraženimi željami. Uporabnike MČ 
Tezno opozori na odgovorno ravnanje z inventarjem in upoštevanje pogodbenih obveznosti.  
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SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: POOBLASTILO PREDSEDNIKU ZA SOGLASJE K URNEMU 

NAJEMU IN IZDAJI NAROČILNIC   
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM  
  
GRADIVO PREDLAGA: MITJA JENUŠ, Predsednik Sveta MČ Tezno 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Tezno pooblašča predsednika Sveta 

Mestne četrti Tezno za izdajo soglasja k kratkotrajnemu 
urnemu najemu prostorov in za izdajo in podpis naročilnic 
v znesku do vključno 500,00 EUR. 
 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Na MČ Tezno se obračajo interesenti za urni najem prostorov na obeh lokacijah, Panonski ul. 
12 in Bevkovi ul. 2. Ker gre v teh primerih za kratkoročni najem v krajšem časovnem roku ob 
upoštevanju pogojev za najem, za odobritev najema zadostuje soglasje Predsednika Sveta 
MČ Tezno ob soglasju Sveta Mestne četrti Tezno. Prav tako Svet MČ Tezno pooblašča 
predsednika Sveta MČ, da odobri in podpiše naročilnice v znesku do 500 EUR brez 
predhodnega sklica seje Sveta MČ Tezno.   
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SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: MNENJE O DOLOČANJU PODALJŠANEGA 

OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH LOKALOV 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM 
  
GRADIVO PREDLAGA: Mitja Jenuš, Predsednik MČ 

 
PREDLOG SKLEPA: Svet Mestne četrti Tezno podaja pozitivno mnenje k 

vlogam za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih 
lokalov ob upoštevanju vseh norm in delovanja v skladu z 
zakonom o javnem redu in miru. V primeru prejema pritožb 
bo svet o izdaji pozitivnega mnenja v konkretnem primeru 
odločal in s svojo odločitvijo seznanil pristojni organ MOM.  
 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Na podlagi prvega odstavka  8. člena Odredbe o merilih za določanje podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
(MUV, št. 26/08, 31/08 in 15/09) MČ Tezno podaja mnenje k obratovalnemu času gostinskih 
obratov. Glede na določbe citirane Odredbe je rok za odgovor oz. za izdajo mnenja mestne 
četrti oziroma krajevne skupnosti 10 dni od dneva prejema zahteve za mnenje. Če svojega 
mnenja MČ ne sporoči v navedenem roku, se šteje, da je njeno mnenje pozitivno in da s 
prijavljenim podaljšanim obratovalnim časom gostinskega obrata soglaša. Negativno mnenje 
mora vsebovati tudi obrazložitev z razlogi. 
 
 
 
 


