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Bistvene točke:
1. Osnovna šola Janko Padežnik-prostor za proslavo
Šola potrebuje 20.6. prostor za proslavo. Erjavčeva 43 je sicer majhna, a bi jim zadostovala.
Da uredimo vse potrebno, potrebujem pooblastilo sveta.
Predlog sklepa:
Svet pooblašča predsednika, da uredi vse potrebno, da bo osnovna šola lahko
imela zaključno proslavo na Erjavčevi 43 na njim ustrezen dan.
2.

Popisna (inventurna) komisija) - razrešitev težav.

Popis inventarja še ni gotov. Pri predaji poslov nisem bil opozorjen na nič, sumim na poskus
prevare.
Predlog sklepa:
Inventurna komisija se razreši. Izvolimo novo: predsednik Alojz Markovič, člana
Amadea Prajnc in Andrej Emeršič.
3.

Poimenovanje Zahodne ulice.

Predlog sklepa:
Svet se strinja s poimenovanjem nam znane in že obravnavane ulice z Zahodna ulica.
4.

Tibetanci.

Septembra pride predvidoma v Maribor Thubten Wangchen, podpredsednik tibetanskega
parlamenta v izgnanstvu. Z njim sem se aprila v Barceloni okvirno dogovoril, za nadaljevanje
potrebujemo sklep.
Predlog sklepa:
Svet pooblašča predsednika, da uredi vse potrebno, da bo obisk v MČ Studenci
uspešen. Obenem ga pooblaščamo, da se dogovarja o tem tudi na višjih ravneh
(občina, država).
5.
Novi člani Komisije za komunalo, promet, varstvo okolja in upravljanje prostora. S temi
ljudmi, bo komisija strokovno najmočnejša v zgodovini MČ.
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Predlog sklepa:
v komisijo imenujemo še sledeče osebe: Adrijana Kresnik-Kočev, Izidor Habjanič,
Andrej Emeršič.
6.
Nujno je, da začnemo s krajani komunicirati še drugače kot le preko glasila. To
moramo narediti v kratkem. Za 100-letnico moramo postati digitalni še mi.
Predlog sklepa:
Pooblaščamo predsednika, da nemudoma uredi komunikacijo na Facebooku (vsaj
stran in skupino), kasneje in po potrebi tudi drugje (Twitter, e-pošta, spletna stran).
7.

Računalniško opismenjevanje.

V proračunu bo (ko popravijo napako) bo 200 € možnoporabiti za računalniške tečaje. Denar
bi porabili za plačilo učilnice na Prometni šoli, poučeval bi predsednik brezplačno za vse
člane sveta in tiste, ki jih izberemo. Denarja je za okoli 15 ur.
Predlog sklepa:
Pooblaščamo predsednika, da uredi vse potrebno za računalniški tečaj, predvidoma
na Prometni šoli, z vsebino člane sveta. Denar se naj porabi samo za plačilo uporabe
učilnice.
8.
Pooblastilo za pridobitev in ogled dokumentacije za vse projekte, pri vseh organih in
institucijah, ki so se, se bodo in se izvajajo v MČ in v zvezi z MČ. Sedaj so to: podaljšek
Ceste proletarskih brigad, stanovanjski bloki pri Lidlu, Qlandiji (St-10-S, črpalka OMV), pod
Pekrsko gorco, za Labos, Erjavčevo in Korčetovo.
9.

Telovniki MČ Studenci.

Rabimo rumene telovnike z napisi MČ Studenci za različne prireditve, raznašanje glasila in
podobno.
Predlog sklepa:
Predsednik naj uredi, da bo v skladu s predpisi možno pridobiti telovnike. Če gre, jih
naj nabavi najprej 5.

