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Številka:0130-20/2023-1 

Datum: 12.01.2023 

*0130-20/2023-1* 
 
 

Na podlagi 2. in 6. odstavka 71. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 
8/2014) in 17. do 54. člena Poslovnika o delu sveta MČ Studenci. 

 

 
S K L I C U J E M 

 
1. redno sejo Sveta Mestne četrti Studenci, ki bo v ponedeljek  23. 01. 2023 ob 

17. uri 
v prostorih MČ Studenci, Šarhova 53 a. 

 
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3. Osebna predstavitev svetnikov in referentke 

4. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje (st. mandat)  

5. Potrditev zapisnika  1. konstitutivne seje 

6. Potrditev zapisnika  1. izredne seje 

7. Izvolitev drugega podpredsednika    

8. Konstituiranje delovnih teles sveta MČ Studenci: 

 - Komisija za lokalno samoupravo in splošne zadeve; 

 - Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja; 

 - Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih 

              prireditev, prostovoljna društva in druga interesna združenja (obrtniki in podjetniki); 

 - Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo; 

- Inventurna komisija; 

 - Komisija za vzdrževanje objektov; 

 - Komisija za priznanja in zahvale;    

 - Odbor za glasilo Studenčan; 

 - Varnostni kolegij; 

 - Kolegij predsednika.  
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9. Praznovanje praznika MČ Studenci 

10. Seznanitev z obrazložitvijo planiranih prihodkov in odhodkov 2023 

11. Poročilo o delu med sejama ter finančna poraba  

12. Vprašanja in pobude.  

- Spremembe in dopolnila Poslovnika MČ Studenci 

- Informacija o seji Civilne iniciative 

- Informacija o Facebook strani 

- Skrbnik razstavišča Studenček 

 
 
Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite, svojo morebitno zadržanost sporočite sklicatelju 

Janezu Šauperlu na tel. št. 041/409-653 ali preko e-pošte janez.sauperl@siol.net in  v 

tajništvo MČ Studenci po e-pošti mc.studenci@maribor.si. 

 
   
 

Predsednik Sveta MČ Studenci 
         Janez Šauperl  L.r. 

Vabljeni: 

- članice in člani sveta mestne četrti 
 

V vednost po elektronski pošti: 

- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS 
 
Priloge:  

- zapisnik 14.redne seje in zapisnik 7.dopisne seje prejšnjega mandata 
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