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MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNA ČETRT  
BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 

 

 
Številka: 2/2015 
Datum: 31.12.2015 
 
 

                                             Z A P I S N I K 
 
11. redne seje sveta Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci, ki je bila v sredo 23.12.2015     

ob                    17. uri, v prostorih MČ, Na trati2, Maribor 
 
 
 

PRISOTNI ČLANI SVETA: 
Oton ŠTRUCL, Ivan GREGURIČ, Mihaela CENC, Silvo MIKL, Vera VILČNIK, Alojz ROJ in 
Žana TISCHLER 
 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA: 
Majda DUŠEJ, Stanislav ŽAGAR, Klemen PERAN, Jadranka GRGIĆ in Sašo VIDOVIČ 
 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Mateja DOVER EMERŠIČ, mestna svetnica in Diana SLEKOVEC, 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 jim je predstavil novo tajnico MČ Diano SLEKOVEC in ji 
zaželel uspešen začetek na novem delovnem mestu.   
 
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 
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Predlog dnevnega reda je bil navzočim posredovan z vabilom. Predsedujoči je uvodoma 
predlagal spremembo dnevnega reda s tem, da se 5. točka  dnevnega reda Poročilo o 
prireditvi » Veseli advent – praznujmo skupaj » umakne iz dnevnega reda, ter se poročilo 
pripravi do naslednje seje. Nato ostale navzoče pozove k drugim dopolnitvam in odpre 
razpravo. 
Ker razprave ni bilo, po ugotovljeni sklepčnosti predsedujoči poda na glasovanje naslednji  
 
SKLEP 1.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci za 11. redno sejo sprejema naslednji dnevni red : 

1. Pričetek seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 10. Redne seje sveta 
4. Plan dela za leto 2016 
5. Določitev podpisnikov elektronskih plačilnih nalogov 
6. Imenovanje inventurne komisije 
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 10. REDNE SEJE 

 
 
Točko dnevnega reda je odprl predsedujoči, ki je povedal , da so navzoči dobili zapisnik po 
pošti in ali želi kdo razpravljati. 
Ker razprave ni bilo je predsedujoči ugotovil, da je svet sklepčen in dal na glasovanje 
naslednji 
 
 
SKLEP 2.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrjuje zapisnik 10. Redne seje v predloženi obliki. 
 
 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet. 
 
 
 

K točki 4. 
PLAN DELA ZA LETO 2016 

 
Točko dnevnega predstavi predsedujoči, ki je povedal, da so navzoči dobili gradivo po pošti 
in v kratkem obrazloži plan dela za leto 2016. Pove, da se načrtuje povečanje proračuna 
zaradi žaluzij, ki bi se montirale na zunanjo stekleno steno objekta. Najemniki prostorov v 
stavbi se pritožujejo, da je poleti zelo vroče in niti klimatske naprave ne pomagajo, da bi bilo 
bolj znosno. 
Nato odpre razpravo. V razpravo se vključi Žana Tischler z vprašanjem ali so ta nova 
sredstva v proračunu že sprejeta. G. Štrucl pove, da še ne, ker proračun še ni bil sprejet. 
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Nato se v razpravo vključi še Mateja  Dover Emeršič, ki jo zanima kdo so najemniki prostorov 
in kdo pobira najemnino. Glede tega predsednik pove, da je kar nekaj nerešenih vprašanj in 
je sklican sestanek na  MOM pri ga. Ušen, da se stvari razrešijo. 
Po razpravi predsedujoči preveri sklepčnost in predlaga , da svet sprejme 
 
 
SKLEP 3.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme PLAN DELA ZA LETO 2016 
 
 Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet. 
 
 

 
 

K točki 5. 
DOLOČITEV PODPISNIKOV ELEKTRONSKIH PLAČILNIH NALOGOV 

 
 

Točko dnevnega reda je odprl predsedujoči, ki je povedal, da je prejšnja tajnica ga. Simona 
žal umrla in je službo nastopila nova tajnica ga. Diana Slekovec, ki jo mora svet MČ za 
nemoteno finančno poslovanje imenovati za podpisnika elektronskih plačilnih nalogov. Prav 
tako se mora imenovati za podpisnika elektronskih plačilnih nalogov ga. Mirjano Mihin, vodjo 
službe za mestne četrti in krajevne skupnosti pri Sekretariatu za splošne zadeve. Nato ostale 
vpraša, če želi kdo razpravljati.  
K besedi se priglasi Alojz ROJ, ki predlaga, da tajnica  čez pol leta poda Finančno poročilo, 
iz katerega bo razvidno za kaj so bila sredstva porabljena. 
Po razpravi predsedujoči preveri sklepčnost in predlaga v sprejem naslednji  
 
 
SKLEP 4.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci dodeljuje pravice uporabnika spletne aplikacije UJP-
net s pravico podpisovanja elektronskih plačilnih nalogov Diani SLEKOVEC, zaposleni 
na delovnem mestu referent v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in ga. Mirjani MIHIN, vodjo 
službe za mestne četrti in krajevne skupnosti pri Sekretariatu za splošne zadeve MOM. 

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

K točki 6. 
IMENOVANJE INVENTURNIH KOMISIJ 

 
Na podlagi Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 22.09.2009, 
Zakona o računovodstvu (UR.L.RS 23/99) z dne 8.4.1999, Slovenskih računovodskih 
standardov je potrebno ob koncu leta opraviti inventuro. Popis komisij se opravi po stanju na 
dan 31.12.2015 za popis sredstev in virov za leto 2015, zato je predsednik predlagal, da se 
imenuje Popisna komisija za opis osnovnih sredstev in Popisna komisija za popis denarnih 
sredstev. 
Predsednik je predlog dal v razpravo, kjer je Ivan GREGURIČ imel pripombe glede tega, da 
na osnovnih sredstvih zelo slabo vidne inventurne številke ali pa so popolnoma nevidne. 
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Po končani razpravi je predsednik preveril sklepčnost ter predlagal v sprejem 
 
 
SKLEP 5.: 
Svet MČ imenuje člane popisne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja za leto 2015 v sestavi: 
 

- Predsednik: Ivan GREGURIČ 
- Član: Mihaela CENC 
- Član: Silvo MIKL 

Ter popisne komisije za popis denarnih sredstev, časovnih razmejitev, obveznosti in 
terjatev ter splošnega sklada v sestavi: 
 

- predsednik Žana TISCHLER 
- član: Alojz ROJ 
- član: Vera VILČNIK 

 

Izda se odločba s katero se imenuje inventurna komisija.  

Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja bo opravljen v mesecu januarju 2016. 

Popis denarnih sredstev bo opravljen v mesecu januarju 2016. 

 

 

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

 

 

K točki 7. 

RAZNO 

 

 

 

Predsedujoči je predstavil problem sokrajana g. Kolar Karola, ki je bolan in potrebuje pomoč. 

Mihaela CENC predlaga, da se pokliče socialna služba, ter se preveri, če mu je s strani 

patronažne službe že nudena pomoč na domu. 

Predsedujoči je predlagal, da se omenjenega gospoda obišče. Dogovorjeno je bilo, da ga 

obiščeta ga. Žana TISCHLER IN g. Alojz ROJ. 

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je novim letom potrebno podaljšati podjemno 

pogodbo za čiščenje prostorov v objektu mestne četrti z dosedanjo čistilko ga. Suzano 

FRAS, ker čistilka dobro opravlja svoje delo, se ji pogodba podaljša.   

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je bilo v mesecu decembru opravljeno popravilo 

konferenčne sobe, ki je bilo nujno potrebno zaradi zatekanja vode s strehe objekta. 

Po razpravi predsedujoči preveri sklepčnost in predlaga v sprejem naslednji  

 

SKLEP 6.. 

 

SVET MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme in potrdi za leto 2016 podaljšanje podjemne 

pogodbe za izvajanje čiščenje v objektu Mestne četrti Na trati 2, Suzani FRAS, 

Dupleška cesta 130 
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Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsedujoči ugotovil, da je 
sklep sprejet. 
 

 

Predsedujoči se je nato zahvalil članom sveta za sodelovanje v letu 2015 in jim zaželel vse 

dobro v letu 2016. 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 18.10 uri. 

 

 

Zapisala: Diana SLEKOVEC                                                     Oton ŠTRUCL                      

                                                                                                 predsednik sveta 
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