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Številka: 01301-98/2015-1 
Datum:   23. 11. 2015 
 
 
 

Z A P I S N I K   
 

10. redne seje sveta Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci ki je bila v sredo 18. 11. 2015 
ob 17. uri, v prostorih MČ, Na trati 2, Maribor. 

 
 
PRISOTNI ČLANI SVETA: 
Oton ŠTRUCL, Mihaela CENC, Majda DUŠEJ, Ivan GREGURIČ, Silvo MIKL, Alojz ROJ, 
Vera VILČNIK, Jadranka GRGIČ (se pridruži ob 17.55) in Sašo VIDOVIČ (se pridruži ob 
17.55).  
 
ODSOTNI ČLANI SVETA: 
Polona ČERNEŠEK, Klemen PERAN, Žana TISCHLER in Stanislav ŽAGAR.  
 
OSTALI PRISOTNI: 
Mateja DOVER EMERŠIČ, mestna svetnica (se pridruži ob 18.05) in Marko GREGL, Služba 
za MČ in KS.  
 
 
Predsednik sveta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci je na začetku pozdravil vse prisotne in se jim 
zahvalil za njihovo udeležbo. Nato jih je seznanil z neprijetno novico, da je zdravstveno 
stanje dosedanje tajnice MČ Simone SORŠAK zelo kritično in da žal ne moramo vedeti kdaj 
se bo vrnila na delovno mesto.  
 
Po kratki razpravi je predsedujoči pričel sejo s predlaganim dnevnim redom.  
 
 

K točki 1. 
PRIČETEK SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 
Predsednik sveta MČ Oton ŠTRUCL ugotovi, da je skladno z listom prisotnih, ki je priloga 
zapisniku, na seji prisotnih 7 članov sveta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci od skupno 13, s čimer 
je na podlagi 4. točke 71. člena statuta MOM izpolnjen pogoj za legitimno nadaljevanje seje.  
 
 

K točki 2. 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
Predlog dnevnega reda je bil navzočim posredovan z vabilom. Predsedujoči je uvodoma 
predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko »Določitev podpisnikov elektronskih 
plačilnih nalogov«. Omenjeno je pojasnil z dejstvom, da kljub odsotnosti dosedanje tajnice, 
morajo naloga na MČ nemoteno teči in da mora opravljanje finančnih obveznosti MČ 
opravljati drug zaposlen na mestni upravi. Nato ostale navzoče pozove k drugim dopolnitvam 
in odpre razpravo.  
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Ker razprave ni bilo, po ugotovljeni sklepčnosti predsedujoči poda na glasovanje naslednji  
SKLEP 1.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci za 10. redno sejo sprejema naslednji dnevni red: 

1. Pričetek seje in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda; 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta; 
4. Projekt »Veseli advent z MČ – Praznujmo skupaj«; 
5. Investicijski proračun za leto 2016; 
6. Določitev podpisnikov plačilnih nalogov in 
7. Razno.  

 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet.   
  
 

K točki 3. 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE 

 
Točko dnevnega reda je odprl predsedujoči, ki je povedal da so navzoči dobili zapisnik po 
pošti in ali želi kdo razpravljati.  
 
V razpravi sodelujejo Majda DUŠEJ, Ivan GREGORIČ in Oton ŠTRUCL. V razpravi je bila 
izpostavljena problematika prometnega režima v trikotniku med Dupleško, Jarčevo in Ulico 
Borcev ter čiščenje Stražunskega potoka. Predsedujoči pojasni da je za območje naselja 
med Dupleško, Jarčevo in Ulico Borcev predvidena omejitev hitrosti na 30 km/h, glede 
Stražunskega potoka pa se bo na naslednjem sestanku poskušal dogovoriti s 
predsednikoma MČ Pobrežje in Tezno, da bi aktivneje pristopili k reševanju te problematike.  
 
Po zaključeni razpravi je predsedujoči ugotovil da je svet sklepčen in dal na glasovanje 
naslednji  
 
SKLEP 2.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrjuje zapisnik 9. redne seje v predloženo obliki.  
 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet.   
 
 

K točki 4. 
PROJEKT »VESELI ADVNT Z MČ – PRAZNUJMO SKUPAJ« 

 
Predsednik MČ navzočim predstavi predvideni projekt Veseli advent ki bi potekal 19. 
decembra. Pove da bi bila zasnova podobna kot  pri prazniku MČ in sicer postavili bi 
stojnice, kjer bi lahko krajani predstavili svoje izdelke. Pokrovitelj prireditve je MOM, potekala 
pa bi pred stavbo MČ v Brezju. Nato preda besedo ostalim.  
 
Ga. CENC navzoče seznani, da so v zvezi s tem projektom že potekali razgovori in bi tako 
na prireditvi sodelovali OŠ, ročnodelska sekcija, čebelarsko društvo, pevski zbor, kot tudi 
krajani ki bi lahko prodajali svoje izdelke. Na koncu prosi tudi g. MIKLA, če bi se lahko 
prireditve udeležili tudi gasilci.  
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G. MIKL pove, da so gasilci v zadnjem času zelo obremenjeni, vendar se bo o tem 
posvetoval s predsedniki in poveljniki gasilskih društev v MČ.  
 
G. ROJ pove, da bo priskrbel kostum za Božička in tudi, da bo nastopil kot Božiček. 
 
Ob 17.55 se seji pridružita Sašo VIDOVIČ in Jadranka GRGIĆ, tako da je na seji prisotnih 9 
članov sveta.  
 
Sledi razprava med vsemi člani sveta glede organizacije prireditve, sodelujočih številu stojnic 
in programu na prireditvi.  
 
Po opravljeni razpravi, predsedujoči preveri sklepčnost in predlaga v sprejem naslednji 
 
SKLEP 3.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejema predlagani program prireditve »Veseli 
Advent« 
 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet.   
 
 

K točki 5. 
INVESTICIJSKI PRORAČUN ZA LETO 2016 

 
Ob pričetku te točke se seji pridruži mestna svetnica Mateja DOVER EMERŠIČ, ki jo 
predsednik sveta pozdravi in jo predstavi navzočim. Nato predstavi namen te točke 
dnevnega reda in sicer da mora MČ za proračun 2016 predlagati investicijske projekte na 
svojem območju. Pove da so predhodno opravili razgovore in oglede in da predlaga da svet 
sprejme naslednje prioritete. Kot prvo omeni izgradnjo kanalizacije v ulici Za peklom, nadalje 
dokončanje na križišču Dupleške in Ulice Kirbiševih, kot je bilo planirano po projektu, 
izgradnja javne razsvetljave v Zrkovcih, drugi del ulice Logi in kot četrto nadaljevanje 
izgradnje pločnika od prej navedenega drugega križišča proti Dupleku v dolžini cca. 380 m. 
Nato preda besedo ostalim.  
 
Naslednji razpravlja Ivan GREGURIČ, ki natančno obrazloži prej omenjeno komunalno 
problematiko na tem območju in kaj bi bilo potrebno storiti.  
 
Alojz ROJ predlaga da bi se za ta namen moralo sklicati zbore občanov in naj kasneje oni 
odločijo glede prioritet.  
 
Nato sledi razprava o konkretnih projektih med vsemi navzočimi. Po razpravi predsedujoči 
preveri sklepčnost in predlaga da svet sprejem naslednji 
 
SKLEP 4.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci kot prioritete na področju komunalne infrastrukture 
MOM za leto 2016 predlaga naslednje projekte: 

1. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v ulici Za peklom; 
2. Dokončanje križišča na križišču med Dupleško in Ulico Kirbiševih kot je bilo 

predvideno v projektu; 
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3. Izgradnja javne razsvetljave v Zrkovcih, drugi del ulice Logi (domuje občan 
invalid, na vozičku) in  

4. Izgradnja pločnika na Dupleški cesti od križišča z Ulico Kirbiševih v smeri 
Dupleka.  

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet.   
 
 

K točki 6. 
DOLOČITEV PODPISNIKOV ELEKTRONSKIH PLAČILNIH NALOGOV 

 
Predsedujoči še enkrat na kratko povzame nastalo situacijo v zvezi z odsotnostjo dosedanje 
tajnice in pove, da mora svet MČ za nadaljnjo nemoteno finančno poslovanje imenovati 
novega podpisnika elektronskih plačilnih nalogov. Tako predlaga za podpisnika predlaga 
Majo HARB iz KS Malečnik-Ruperče. Nato ostale vpraša če želi kdo razpravljati. Ker 
razprave ni bilo, poda po ugotovljeni sklepčnosti v sprejem naslednji  
 
SKLEP 5.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci poleg že obstoječih uporabnikov, dodeljuje pravice 
uporabnika spletne aplikacije UJP-net s pravico podpisovanja elektronskih plačilnih 
nalogov tudi, Maji HARB, zaposleni na delovnem mestu referent v KS Malečnik-
Ruperče.  
 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet.   
 

K točki 7. 
RAZNO 

 
Predsedujoči pove, da je s strani Krajevne organizacije Rdečega križa prišlo vabilo na 
srečanje s starejšimi krajani. Predlaga da se s strani MČ nekdo udeleži prireditve, kjer bi 
pozdravil navzoče. Dogovorjeno je bilo da se prireditve udeleži Ivan GREGURIČ.   
 
Nato predsedujoči pozove ostale k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Predsedujoči je sejo zaključil ob 19. uri. 
 
 

Zapisal: 
Marko GREGL 

  
Oton ŠTRUCL, 

predsednik sveta 
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