Mestna četrt Studenci
Šarhova ulica 53a, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-886, e-pošta:
mc.studenci@maribor.si
Številka: 01300-22/2019-4
Datum: 15.04.2019

ZAPISNIK
1. seje sveta mestne četrti, ki je bila dne, 28.3. 2019 v ob 18. uri v prostorih MČ Studenci
PRISOTNI:
Danilo Filip Križman, Anton Peršak, Alojz Markovič, Nevenka Golob, Željko Vogrin,
Amadea Prajnc, Andrej Emeršič, Janez Šauperl, Mario Mehmedović
ODSOTNI:
Nik Kolar , Irena Srša Žnidarič, Miha Recek , Franc Dobaj –opr.
OSTALI PRISOTNI:
Mihaela Senekovič – tajnica MČ Studenci

DNEVNI

RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika konstitutivne seje in 1. izredne seje Sveta MČ Studenci
4. Poročilo o izvršitvi sklepov zapisnika konstitutivne seje in 1. izredne seje Sveta MČ Studenci
5. Izvolitev drugega podpredsednika Sveta MČ Studenci ( Šauperl Janez )
6. Konstituiranje delovnih teles Sveta MČ Studenci
 Komisija za okolje
 Komisija za dejavnosti
 Komisija za krajane
 Komisija za nadzor
 Varnostni sosvet
7. Seznanitev z obrazložitvijo planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020
8. Potrditev
- Programa dela 2019
- Program vlaganj v objekte in opremo 2019
9. Problematika oddaje prostorov, ki so v upravljanju MČ Studenci, v najem uporabnikom
- Objava razpisa za oddajo prostorov MČ Studenci za izvajanje programa dela za leto 2019
- Določitev cenika za urno uporabo prostorov v profitni najem
10. Podaja mnenja k obratovalnim časom lokalov
11. Podaljšanje pooblastila dosedanjemu skrbniku razstavišča Studenček.
12. Pooblastilo skrbniku razstavišča in predsedniku Sveta MČ Studenci za stalno uporabo ključa
objekta Šarhova ul. 53a
13. Obravnava projekta P-11 (Damiševo naselje)
14. Sodelovanje s Forumom za Pohorje
15. POSLOVNIK sveta – predstavitve, debate, predlogi
16. 14. Snemanje sej sveta MČ Studenci
17. Nabava opreme za delo sveta
18. Komuniciranje z občani in proslava dneva MČ
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19. Pobude, predlogi, ideje
20. Razno

1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Danilo Filip Križman je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 9 članic
in članov od izvoljenih 13, kar zagotavlja sklepčnost.

2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k predlaganem dnevnem redu
ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno z 9. glasovi ZA
sprejeli;
1/1. SKLEP:
Svet mestne četrti Studenci potrdi dnevni red 1. seje sveta mestne četrti:
1.Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika konstitutivne seje in 1. izredne seje Sveta MČ Studenci
4. Poročilo o izvršitvi sklepov zapisnika konstitutivne seje in 1. izredne seje Sveta MČ Studenci
5. Izvolitev drugega podpredsednika Sveta MČ Studenci ( Šauperl Janez )
6. Konstituiranje delovnih teles Sveta MČ Studenci
 Komisija za okolje
 Komisija za dejavnosti
 Komisija za krajane
 Komisija za nadzor
 Varnostni sosvet
7. Seznanitev z obrazložitvijo planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020
8. Potrditev
- Programa dela 2019
- Program vlaganj v objekte in opremo 2019
9. Problematika oddaje prostorov, ki so v upravljanju MČ Studenci, v najem uporabnikom
- Objava razpisa za oddajo prostorov MČ Studenci za izvajanje programa dela za leto 2019
- Določitev cenika za urno uporabo prostorov v profitni najem
10. Podaja mnenja k obratovalnim časom lokalov
11. Podaljšanje pooblastila dosedanjemu skrbniku razstavišča Studenček.
12. Pooblastilo skrbniku razstavišča in predsedniku Sveta MČ Studenci za stalno uporabo
ključa objekta Šarhova ul. 53a
13. Obravnava projekta P-11 (Damiševo naselje)
14. Sodelovanje s Forumom za Pohorje
15. POSLOVNIK sveta – predstavitve, debate, predlogi
16. Snemanje sej sveta MČ Studenci
17. Nabava opreme za delo sveta
18. Komuniciranje z občani in proslava dneva MČ
19. Pobude, predlogi, ideje
20. Razno
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3.
Obravnava in potrditev zapisnikov: Konstitutivne seje, ter 1. Izredne seje
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. V razpravi ob
tej točki je g. Šauperl podal pripombo, na zapisnik 1. Izredne seje v kateri ni zapisana njegova
pripomba. Člani Sveta soglašajo, da se pripomba vnese, ter potrdijo oba omenjena zapisnika.
2/1. SKLEP:
Svet mestne četrti potrjuje zapisnik Konstitutivne seje, ter 1. Izredne seje, ki sta potekali
dne 19.12. 2018.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
4.
Poročilo o izvršitvi sklepov: Konstitutivne seje, ter 1. Izredne seje
Tajnica poda poročilo o izvršenih sklepih med sejama, ter izdanih naročilnicah, na kar člani
sveta soglasno sprejmejo naslednji sklep:
3/1. SKLEP
Svet MČ Studenci, je seznanjen s poročilom o izvršenih sklepih, Konstitutivne in 1.
Izredne seje, ter izdanih naročilnicah.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet
5.
Imenovanje Janeza Šauperla, za 2. podpredsednika Sveta MČ Studenci
Na podlagi ugotovljene potrebe, po imenovanju 2. podpredsednika Sveta MČ Studenci,
predsednik predlaga, da se na to funkcijo imenuje Janez Šauperl.
Člani sveta podprejo pobudo in soglasno sprejmejo naslednji sklep:
4/1. SKLEP
Svet MČ Studenci, imenuje Janeza Šauperla, za 2. podpredsednika Sveta MČ Studenci.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
6.
Konstituiranje delovnih teles MČ Studenci
Predsednik Sveta MČ Studenci, predlaga, da se za delovanje MČ Studenci ustanovijo
naslednje komisije z imenovanimi člani:

Varnostni sosvet:
Danilo Filip Križman – predsednik sveta
Boštjan Petrič – policist
Mihaela Senekovič - referent MČ Studenci
5/1. SKLEP
Svet MČ Studenci potrdi imenovanje Varnostnega sosveta, z naslednjimi predlaganimi
člani:
Danilo Filip Križman – predsednik sveta
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Boštjan Petrič – policist
Mihaela Senekovič - referent MČ Studenci
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
Komisija za komunalo, promet, urejanje prostora, ter varstvo okolja in narave
Danilo Filip Križman – predsednik
Alojz Markovič – podpredsednik
Tomi Vauda – član
6/1. SKLEP
Svet MČ Studenci potrdi imenovanje Komisije za komunalo, promet, urejanje prostora,
ter varstvo okolja in narave, s predlaganimi naslednjimi člani:
Danilo Filip Križman – predsednik
Alojz Markovič – podpredsednik
Tomi Vauda – član

Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
Komisija za športne in druge prireditve, ter koordinacijo z društvi
Janez Šauperl – predsednik
Božo Kumperščak – podpredsednik
Marjan Kovač – član
Nevenka Kavčič- članica
7/1. SKLEP
Svet MČ Studenci potrdi imenovanje Komisije za športne in druge prireditve , ter
koordinacijo z društvi, s predlaganimi naslednjimi člani:
Janez Šauperl – predsednik
Božo Kumperščak – podpredsednik
Marjan Kovač – član
Nevenka Kavčič- članica

Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
7.
Seznanitev z obrazložitvijo planiranih prihodkov
in odhodkov za leto 2019 in 2020
Svet MČ Studenci je seznanjen z obrazložitvijo planiranih prihodkov in odhodkov za leto
2019 in 2020,ki jim je bila posredovana, kot sestavni del gradiva.
Na predlagano gradivo ni pripomb, zato soglasno sprejmejo naslednji sklep:
8/1. SKLEP
Svet MČ Studenci je seznanjen z obrazložitvijo planiranih prihodkov in odhodkov za leto
2019 in 2020, po planiranih vrednostih in vsebinah.

Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
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8.
Potrditev programa dela za leto 2019
Referentka poda obrazložitev predvidenega programa dela za leto 2019, po priloženi tabeli z
ovrednotenimi vsebinskimi postavkami.
9/1.SKLEP
Svet MČ Studenci potrdi predlagani Program dela za leto 2019, s popravki v terminski
opredelitvi vsebin.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.

9.
Potrditev programa vlaganj v objekte in opremo
Program vlaganj v objekte in opremo, so člani Sveta prejeli, kot sestavni del gradiva.
Po razpravi prisotni člani ugotovijo, da se v letu 2019 investicijska sredstva usmerijo v
obnovo objekta, ki je v lasti MČ Studenci, na lokaciji Erjavčeva ul. 43, ter v zvezi s tem
soglasno sprejmejo sklep:
10/1. SKLEP
Svet MČ Studenci je seznanjen s Programom vlaganj v objekte in opremo za leto 2019,
ki se bo usmeril v obnovo objekta Erjavčeva. Prioritetna potreba sanacije se ugotovi do
meseca junija 2019.
10.
Problematika oddaje prostorov, ki so v upravljanju MČ Studenci, v najem
uporabnikom
Po podaji stališča, ki ga je v zvezi z upravljanjem in oddajanjem poslovnih prostorov v lasti
MOM, zavzela MOM, se člani sveta strinjajo z naslednjim sklepom in ga soglasno sprejmejo:
11/1. SKLEP
Svet MČ Studenci, v skladu z navodili Mestne uprave Mestne občine Maribor, društvom
in posameznikom, ki jim je Pogodba o izvajanju programa dela MČ Studenci za leto 2018
iztekla 31.12.2018, podaljša pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena z aneksom.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.

12/1. SKLEP
Svet MČ Studenci sprejme Cenik uporabnine za občasno oddajo prostorov ( sejna soba
) v nepremičnini št. 2335, Šarhova ul. 53a, Maribor, parc. št. 1871/1, k.o. Studenci in v
nepremičnini št. 3141 ,Erjavčeva ul. 43, Maribor, parc. št. 1153/1,k.o. Studenci, ki ga na
podlagi 3. odstavka 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23.2.2018, ZSPDSLS-1) sprejme
župan MOM.
Cena urnega najema poslovnega prostora v obeh omenjenih objektih, znaša 15 EUR/
URO.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
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11.
Podaja mnenj k obratovalnim časom lokalov
Člani sveta se strinjajo, da podaja mnenj k obratovalnim časom, poteka, kot doslej, se po
principu pridobitve večinskega mnenja, ki ga člani po e- pošti posredujejo, povzetek
večinskega mnenja se posreduje pristojni službi.
13/1. SKLEP
Svet MČ Studenci je bil seznanjen s problematiko podaje mnenj k obratovalnim časom
lokalov. Pristojna komisija, bo obravnavala problematiko, na naslednji seji, do takrat se
podaja mnenja k obratovanju lokalov podaja po ustaljeni praksi.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
12.
Podaljšanje pooblastila dosedanjemu skrbniku razstavišča
Člani sveta soglašajo s podaljšanjem pooblastila dosedanjemu skrbniku razstavišča
Studenček Vladimirju Petru Plavčaku in soglasno sprejmejo naslednji sklep:
14/1. SKLEP
Svet MČ Studenci, soglaša s podaljšanjem pooblastila dosedanjemu skrbniku
razstavišča Vladimirju Petru Plavčaku, za mandatno obdobje 2018-2022., pod
dosedanjimi pogoji.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.

13.
Pooblastilo skrbniku razstavišča in predsedniku Sveta MČ Studenci, za stalno
uporabo ključa objekta Šarhova ul. 53a
Predsednik sveta predstavi odklonilno stališče MOM, do stalne uporabe ključa za predsednike
svetov.
Člani sveta menijo, da je potrebno upoštevati mnenje lastnika objekta MOM in v zvezi s tem
soglasno sprejmejo naslednji sklep:
15/1. SKLEP
Vladimirja Petra Plavčaka, se kot oskrbnika razstavišča Studenček, po dosedanji praksi
pooblasti za uporabo ključa objekta Šarhova53a, kjer se razstavišče nahaja.
Po pridobitvi mnenja MOM, se bo odločalo o pooblastilu predsedniku za stalno uporabo
ključa objektov MČ Studenci.
Na podlagi izida glasovanja ( 9 ZA, od 9 prisotnih ), je sklep sprejet.
Sejo zapustita Željko Vogrin in Nevenka Golob, Svet v nadaljevanju sklepa s 7 prisotnimi
člani.

14.
Sodelovanje s Forumom za Pohorje
Predsednik Sveta predstavi izhodišča in vsebine, ki jih omenjeno društvo obravnava, ter način
delovanja, ter v bodoče predlaga sodelovanje MČ Studenci s Forumom za Pohorje.
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Člani sveta menijo, da MČ Studenci, nima potrebe sodelovanja in s tem v zvezi sprejmejo
naslednji sklep:
16/1. SKLEP
Svet MČ Studenci, ne vidi možnosti in potrebe po sodelovanju s Forumom za Pohorje.
Na podlagi izida glasovanja ( 6 ZA, 1 proti ,od 7 prisotnih ), je sklep sprejet.

16.
Snemanje sej sveta MČ Studenci
Člani Sveta MČ Studenci, po razpravi soglašajo s predlogom predsednika, v zvezi z
snemanjem sej Sveta in z večino glasov prisotnih sprejmejo naslednji sklep:
17/1. SKLEP
Seje Sveta MČ Studenci se snemajo, po potrditvi zapisnika, na naslednji seji se zvočni
posnetek uniči.
Na podlagi izida glasovanja ( 6 ZA, 1 proti ,od 7 prisotnih ), je sklep sprejet.
Po obravnavi 14. točke večina članov sveta zapusti sejo, zato ni več pogojev za nadaljnjo
sklepčnost.
Prisotni člani sveta predlagajo ponovni skic in nadaljevanje 1. redne seje, 17.4. 2019.
1.Nadaljevanje 1. redne seje, 17.4. 2019, ob 17.30 uri.
PRISOTNI:
Danilo Filip Križman, Anton Peršak, Alojz Markovič, Nevenka Golob, Željko Vogrin,
Franc Dobaj, Amadea Prajnc, Andrej Emeršič, Janez Šauperl ,Irena Srša Žnidarič, Miha
Recek,
ODSOTNI:
Nik Kolar , Mario Mehmedović -opravičeno
OSTALI PRISOTNI:
Mihaela Senekovič – tajnica MČ Studenci
Predsednik Sveta MČ Studenci g. Danilo Filip Križman, pozdravi navzoče člane Sveta, na
nadaljevanju 1. sklicane redne seje. Ugotovi, da je na seji prisotnih 11 članov, od 13 članov
Sveta MČ Studenci, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost.
Dva člana sveta sta odsotna, od tega g. Mario Mehmedović opravičeno.
Predlaga nadaljevanje seje, ki se je v prvem delu zaključila s 16. točko in preide k naslednji
17. točki dnevnega reda, potrjenega na 1. delu 1. redne seje , dne 28.3. 2019.

17.
Nabava opreme za delovanje
Predsednik pove, da je nujno potrebna nabava novega tiskalnika, oz. multifunkcijske
naprave, ob tem pa še prenosni računalnik, ter projektor z opremo.
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Po razpravi člani Sveta ugotovijo, da naj se v pristojni službi MOM, preveri ali je možna
izposoja omenjene opreme in soglasno sprejmejo naslednji sklep:
18/1
V pristojni službi MOM, se preveri možnost trajne izposoje potrebne računalniške
opreme.
Na podlagi izida glasovanja ( 11 ZA , od 11 prisotnih ), je sklep sprejet.
18.
Komuniciranje z občani in proslava dneva MČ
Predsednik Sveta MČ, članom predstavi svoje stališče glede izdaje glasila in izvedbe
aktivnosti ob krajevnem prazniku.
Ob tem se razvije razprava, brez izoblikovanega enotnega mnenja.
19.
Pobude, predlogi, ideje

Ob tej temi predsednik odpre razpravo. Člani sveta mestne četrti menijo, da je za nadaljnje
delo nujno sprejeti poslovnik mestne četrti, ki je pripravljen, kot osnutek, na podlagi
poslovnika MČ Magdalena, ki ga je pravna služba MOM, akceptirala kot ustreznega.
Predsednik meni, da predlagani osnutek ni ustrezen in prilagojen MČ Studenci in zavrača
njegov sprejem.
Med razpravo, člani sveta pričnejo zapuščati sejo. Predsednik ugotovi nesklepčnost, zato
zaključi razpravo.

2. Nadaljevanje 1. Redne seje, 15.5.2019, ob 17 uri
PRISOTNI:
Danilo Filip Križman, Anton Peršak, Alojz Markovič, Nevenka Golob, Željko Vogrin,
Franc Dobaj, Amadea Prajnc, Andrej Emeršič, Janez Šauperl ,Irena Srša Žnidarič, Miha
Recek,
ODSOTNI:
Nik Kolar ,
OSTALI PRISOTNI:
Marko Femič – referent MČ Studenci
20.
Razno
Predsednik Sveta MČ Studenci g. Danilo Filip Križman, pozdravi navzoče, člane sveta in
ugotovi, da je na seji prisotnih 12, od 13 članov sveta, kar zagotavlja obligatorno sklepčnost.
Po razpravi, ki poteka v zvezi z opremo, ki jo MČ potrebuje za svoje delovanje, člani sveta
soglasno sprejmejo naslednji sklep:
19/1 SKLEP
Tajnik MČ pridobi podatek o možnosti zagotovitve multifunkcijske opreme za
delovanje MČ, s strani MOM.
Na podlagi izida glasovanja ( 12 ZA, od 12 prisotnih ), je sklep sprejet.
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Razprava se nadaljuje v zvezi z izdajo glasila Studenčan, ki naj bi izšlo v kratkem.
Predsednik predlaga imenovanje uredniškega odbora v naslednji sestavi, kar člani sveta
soglasno sprejmejo:
20/1
MČ Studenci, imenuje uredniški odbor za izdajo glasila Studenčan, v naslednji sestavi:
Danilo Filip Križman- predsednik, Janez Šauperl – podpredsednik, Andrej Emeršič –
član, Irena Srša Žnidarič – članica, ga. Belšak – članica.
Predsednik Sveta predlaga, da mu v bodoče člani sveta kakršnekoli pobude, opažanja, želje
predstavijo na neformalnih srečanjih, na katere je vedno pripravljen in si bo za to namenil
čas.
Ga. Srša predlaga, da se dorečejo odločitve v zvezi s proslavo ob prazniku mestne četrti.
Predlaga se, da potek slavnostne prireditve, poteka v tem letu nekoliko drugače.
Predsednik Inventurne komisije poda poročilo o opravljeni inventuri.
Na podano poročilo ni pripomb.
Predsednik ob 18.30 uri zaključi sejo.

Zapisala:
Mihaela Senekovič- referent
Predsednik Sveta MČ Studenci
Janez Šauperl
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