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S K L E P I
6. redna seje Sveta MČ Studenci, ki je bila v četrtek, 8. oktobra 2020 ob 17. uri v
prostorih Mestne četrti Studenci, Šarhova ulica 53 a, Maribor.
Sklep 93/6 Svet MČ Studenci je potrdil predlagani dnevni red 6. redne seje Sveta MČ
Studenci. Seja se snema na osnovi sklepa 17/1. Vsako drugo snemanje ni dovoljeno.
Sklep 94/6 Svet MČ Studenci potrdi zapisnik 4. izredne seje in 4. dopisne seje Sveta
MČ Srudenci
sklep 95/6 Svet MČ Studenci se je seznanil z poročilom o delu med sejama, ter porabi
finančnih sredstev.
Sklep 96/6 Svet MČ Studenci se je seznanil z delom in predlogi posameznih komisij
in soglaša s sklepi in pobudami sprejetimi na sejah komisij. Svetniki se strinjajo z
Osnutkom plana komunalnih investicij za leto 2020 in 2021. Pristopi se tudi k razpisu
za sodelovanje v programu MČ Studenci za objekt Erjavčeva ulica za leto 2021.
Sklep 97/6 Svet MČ Studenci se je seznanil s polletnim poročilom realizacije
finančnih sredstev 1 – 6 2020.
Sklep 98/6 Svet Mestne četrti Studenci dodeli pravico uporabnika spletne aplikacije
UJP-net s pravico podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov, za referentko MČ
Studenci ga. Ida Tucak, referentki Idi Tucak briše pa se Marko Femič.
Sklep 99/ 6 Svet MČ Studenci potrdi najugodnejšega ponudnika za sanacijo fasade
na objektu MČ Studenci Šarhova 53 a, ki je Podjetje Estetik d.o.o. in vsa dodatna dela
(voda + rešetke).
Sklep 100/6 Svet Mestne četrti Studenci se seznani s projektom Participativnega
proračuna.
Sklep 101/6 Svet MČ Studenci se seznani z vlogo SLO Canisa in daje negativno
mnenje zaradi pretečenega stanja prijave.
Sklep 102/6 Svet MČ Studenci soglaša z vlogo KD, da jim damo prispevek v višini 50€
za soorganizacijo oz. oblikovanje pri Almanahu sekcije Vedrina.
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Sklep 103/6 Svet soglaša, da se prouči lastništvo zemljišča ob cerkvenem zemljišču,
tri parcele dogovor naj se uskladi z občinsko pravno službo.
Sklep 104/6 Svet MČ Studenci se ne strinja z zahtevkom g. Emeršiča, saj je to v
nasprotju z izjavo svetnikov za pošiljanje pošte na njegov osebni meil, pošiljanje
pošte pa je samo z navadno pošto, tisti, ki nimajo e-meila, glede časovne uskladitve
sklica seje zahtevane iz statuta in poslovnika MOM in našega pravilnika je na najmanj
7 dni
Sklep 105/6 Svetniki se strinjajo, da se podelitev priznanj opravi v OŠ Janko Padežnik
dne 3. 11. 2020, za pogostitev poskrbimo sami. Na podelitev se povabi prejemnike
priznanj, predlagatelje iz vsakega društva po enega. Udeleženci morajo v naprej
potrditi svojo prisotnost. V slučaju zaostritve kovida 19 pa se podelitev spet preloži.
Sklep 106/6 Svet Mestne četrti Studenci soglasno potrdi evidentiranje čistilnega
servisa na obeh objektih MČ Studenci, ter preverbo glede upoštevanja pogodbenih
obveznosti oz. zaračunavanje opravljene storitve.
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