
 
Mestna četrt Studenci 
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Številka:0130-239/2022-4 
Datum: 27.12.2022 

*0130-239/2022-4* 
 

Z A P I S N I K 
 

1. izredne seje sveta mestne četrti Studenci, ki je bila v sredo, 
21. decembra 2022 ob 18. uri, po konstitutivni seji, 

na sedežu mestne četrti Studenci, Šarhova 53a 
 
PRISOTNI ČANI SVETA: 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 ČLANI SVETA: Danilo Filip Križman 
  
OSTALI PRISOTNI:  
Tadeja Fijačko – Referentka 
 
D N E V N I    R E D :  

 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3. Določitev podpisnikov za kolektivno podpisovanje plačilnih nalogov 

4. Imenovanje inventurne komisije 

5. Pooblastilo predsedniku sveta MČ Studenci za izdajo naročilnic do mejne vrednosti, 

brez soglasja sveta MČ Studenci 

6. Podaljšanje pogodbe s čistilnim servisom  

7. Vprašanja in pobude 

 
Ad. 1:  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik otvori sejo in predlaga sprejem sklepa:  
 
Sklep št. 7/1.iz.  Svet MČ Studenci ugotovi, da je na seji prisotnih 12 članov in 1 član 
odsoten, zato je seja sklepčna. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET. 
 
 
Ad. 2: Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Sklep št. 8/1.iz. Svet MČ Studenci potrdi dnevni red 1. izredne seje. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET. 
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Ad. 3: Določitev podpisnikov za kolektivno podpisovanje plačilnih nalogov 
 
Po krajši razpravi so se člani sveta strinjali s sprejemom naslednjega sklepa. 
 
Sklep št. 9/1.iz.  Svet MČ Studenci za kolektivno podpisovanje plačilnih nalogov v papirni 
obliki pooblašča: 
-  Janeza Šauperl, predsednika sveta MČ Studenci; 
-  Jožefa Zorka, podpredsednik sveta MČ Studenci; 
-  Damirja Lenarta, član sveta MČ Studenci. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET. 
 
Referentka je razložila, da je nujno potrebno, da ima mestna četrt 4 podpisnike elektronskih 
plačilnih nalogov, zato se je sprejel sklep:  
 
Sklep št. 10/1.iz.  Svet MČ Studenci dodeljuje pravice uporabnika spletne aplikacije UJPnet s 
pravico podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov: 
- Tadeji Fijačko, referentki MČ Studenci; 
- Mihaeli Senekovič, referentki v Službi za MČ in KS; 
- Idi Tucak, referentki v Službi za MČ in KS; 
- Mirjani Mihin, vodji Službe za MČ in KS v Sekretariatu za splošne zadeve MOM. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET. 
 
 
Ad. 4: Imenovanje inventurne komisije 
 
Iz strani občine vsako leto prejmemo popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, pri 
čemer se nekaj nanaša na stavbo Šarhova 53a, nekaj na Erjavčevo 43. V zadnjih dveh letih, 
je bil popis pod vodstvom g. Šauperla izveden ločeno po obeh objektih, tako predlaga tudi v 
nadaljnje. Po krajši razpravi in iskanju kandidatov, se je sprejel sklep: 
 
Sklep št.11/1.iz.  Svet MČ Studenci imenuje Inventurno komisijo za leto 2023 v sestavi 

1. Matej Vodopivec, predsednik; 
2. Luka Vodušek, član; 
3. Ksenija Novak, članica. 

 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET. 
 
 
Ad.5: Pooblastilo predsedniku sveta MČ Studenci za izdajo naročilnic do mejne 
vrednosti, brez soglasja sveta MČ Studenci 
 
Predsednik je povedal, da so med letom načeloma razpisane 4 redne seje, še kakšna 
dopisna ali izredna. Ker pa se včasih zgodi, da je potrebno kaj nujno nakupiti predlaga, da se 
sprejme sklep, s katerim člani skladno s poslovnikom pooblaščajo predsednika, da lahko 
kadarkoli izda naročilnico v vrednosti do 500,00€ in na sejah poroča o porabi sredstev. 
 
Sklep št. 12/1.iz. Svet MČ Studenci pooblašča predsednika MČ Studenci za izdajo naročilnic 
do mejne vrednosti (500,00€), brez soglasja sveta MČ Studenci. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET. 
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 Ad.6: Podaljšanje pogodbe s čistilnim servisom  

 
S čistilnim servisom Nataša Rojko s.p., Belokranjska ulica 37, 2000 Maribor je sklenjena 
pogodba za tekoče leto. Do sedaj je sodelovanje z omenjenim čistilnim servisom potekalo 
brez težav, zato predsednik predlaga novo letno pogodbo z omenjenim servisom. 

 
Sklep št. 13/1.iz. Svet MČ Studenci soglaša s podpisom pogodbe s čistilnim servisom 
Nataša Rojko s.p, Belokranjska ulica 37, 2000 Maribor. 
 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je SKLEP SPREJET. 

 
 

Ad.7: Vprašanja in pobude 
 
Predsednik je povedal, da se bodo na začetku leta sklenili dogovori z društvi in asociacijami, 
ki bodo v letu 2023 koristila prostore na Erjavčevi. Ob tem doda, da nastajajo problemi zaradi 
negospodarnega ravnanja uporabnikov prostorov, zlasti kar se tiče kurjave. 
 
V nadaljevanju je potekala razprava glede prometne situacije na Šarhovi ulici, Kamenškovi 
ulici, Obrežni ulici,…Govor je tekel tudi o neupoštevanju prometnih znakov na Studencih. 
Člani so dali pobudo, da se z najbolj perečimi zadevami takoj urgira na Sektorju za komunalo 
in promet. 
 
Člani so odprli debato o obveščanju krajanov. Enkrat letno izide Studenčan, vendar je to 
premalo. Predsednik je povedal, da ureja e-Studenčana, ki ga razpošilja po adremi ok. 300 
prejemnikov. Ideja je, da bi se kot mestna četrt pojavljali na družabnih omrežjih. 
 
 
 
Sejo je predsednik zaključil ob 19.30 uri. 
 
 
 
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 
 


