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MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNA ČETRT  
BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 

 

 
Številka: 01301-11/2016-7 
Datum: 11.2.2016 
 
 

                                             Z A P I S N I K 
 
12. redne seje sveta Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci, ki je bila v sredo 10.02.2016                        

ob 17. uri, v prostorih MČ, Na trati 2, Maribor 
 
 
 

PRISOTNI ČLANI SVETA: 
Oton ŠTRUCL, Ivan GREGURIČ, Mihaela CENC, Majda DUŠEJ, Jadranka GRGIĆ, Vera 
VILČNIK, Polonca ČERNENŠEK in Žana TISCHLER (se pridruži ob 18.05 uri) 
 
 
UPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA: 
Sašo VIDOVIČ, Alojz ROJ in Silvo MIKL 
 
NEUPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA: 
Stanislav ŽAGAR in Klemen PERAN 
 
 
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. 
Po kratki uvodni besedi je predsednik 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. 
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OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 
 
 
Predlog dnevnega reda je bil navzočim posredovan z vabilom. Nato ostale navzoče pozove k 
drugim dopolnitvam in odpre razpravo. 
Ker razprave ni bilo, po ugotovljeni sklepčnosti predsednik MČ poda na glasovanje naslednji  
 
SKLEP št. 1.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci za 12. redno sejo sprejema naslednji dnevni red : 

1. Pričetek seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 11. Redne seje sveta 
4. Poročilo o poteku in izvedbi prireditve »Veseli advent-praznujmo skupaj« 
5. Pogodbe in hišni red uporabe prostorov 
6. Priprave za materinski dan 
7. Pobude in vprašanja članov sveta 
8. 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 11. REDNE SEJE 

 
 
Točko dnevnega reda je odprl predsednik, ki je imel pripombo glede tega, da se naj na 
naslednjem zapisniku sej napiše kdo je bil upravičeno oz. neupravičeno odsoten, kar so 
prisotni člani sveta potrdili. Nato je svetnike pozval k razpravi. 
Ker razprave ni bilo je predsednik ugotovil, da je svet sklepčen in dal na glasovanje naslednji 
 
 
SKLEP št. 2.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrjuje zapisnik 11. Redne seje v predloženi obliki. 
 
 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je 
sklep sprejet. 

 
 
 

K točki 4. 
POROČILO O POTEKU IN IZVEDBI PRIREDITVE »VESELI ADVENT-PRAZNUJMO 

SKUPAJ« 
 

Točko dnevnega predstavi predsednik in preda besedo ga. Mihaeli Cenc, ki je podala 
podrobno obrazložitev poteka prireditve. Na prireditvi so sodelovali občani, ki so predstavili 
svoje izdelke na stojnicah ( čebelarji, ročnodelski krožek, OŠ Draga Kobala-podružnica 
Brezje, ga. Biserka Polc, ga. Pšajt in gostilna Oto) s svojimi izdelki. Nastopil je otroški pevski 
zbor OŠ Draga Kobala-podružnica Brezje in mešani pevski zbor DU Brezje-Dogoše-Zrkovci. 
Obiskala sta nas tudi župan Mestne občine Maribor, g. Andrej Fištravec in podžupan g. 
Zdravko Luketič. Glede na to, da je bila prireditev prvič, se je odvijala zelo dobro.  
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Ob 17.25 uri se seji pridruži ga. Mateja Dover-Emeršič, mestna svetnica. 
Predsednik nato povzame besedo in pove, da bi bilo potrebno osvežiti komisijo za kulturo in 
šport z ljudmi, ki bi bili pripravljeni pomagati. 
Pove tudi, da se je v enoletnem mandatu kar nekaj stvari uredilo, predvsem misli na 
gramoziranje cest, postavile so se zastave pred stavbo MČ, sodelovanje pri materinskem 
dnevu in prazniku MČ, postavile so se table za označitev, cona 30 in poplavni nasip v 
Dogošah. Pričakuje, da se bodo zadeve v letošnjem letu odvijale naprej po planu, seveda pa 
je odvisno od finančnih sredstev.  
Razpravi se pridruži ga. Mateja Dover- Emeršič, ki pove, da proračun za leto 2016 še ni bil 
sprejet. 
Po razpravi predsednik preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme 
 
 
SKLEP št. 3.: 

Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme POROČILO O POTEKU IN IZVEDBI 
PRIREDITVE »VESELI ADVENT-PRAZNUJMO SKUPAJ« 

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

K točki 5. 
POGODBE IN HIŠNI RED UPORABE PROSTOROV 

 
Točko dnevnega reda je odprl predsednik ter svetnike pozval k razpravi.  
V razpravi so sodelovali G. Oton Štrucl,  ga. Mihaela Cenc, ga. Majda Dušej, g. Ivan Gregulič 
in ga. Mateja Dover-Emeršič, ki so menili, da bi bilo potrebno predsednike raznih društev, ki 
delujejo v MČ povabiti na razgovor ter se z njimi dogovoriti za sodelovanje, predvsem ob 
raznih prireditvah. Strinjali so se, da se jih povabi na eno od prihodnjih sej sveta MČ. 
Ob 18.05 uri se seji pridruži ga. Žana Tischler, tako da je na seji prisotnih 8 članov sveta. 
Po razpravi predsednik preveri sklepčnost in predlaga v sprejem naslednji  
 
 
SKLEP št. 4.: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

MESTNE ČETRTI ZA LETO 2016 
 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je 
sklep sprejet. 
 
 
 

K točki 6. 
PRIPRAVE ZA MATERINSKI DAN 

 
Predsednik pove, da ta dan šola organizira prireditev ob materinskem dnevu, MČ vedno 
pristopi pri organizaciji, predvsem s tem, da se ta dan obišče najstarejšo krajanko. Letos je 
na vrsti najstarejša krajanka Zrkovc. Ga. Mihaela Cenc bo stopila v stik z OŠ Draga Kobala-
podružnico Brezje, z gospo Alenko Raiter, vodjo podružnice v Brezju in do 10. marca se 
poda poročilo o sestanku komisije in naredi finančna konstrukcija. 
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K točki 7. 

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 

 

 

Predsednik seznani svetnike z vlogami gostinskih lokalov za podaljšanje obratovalnega časa 

in predlaga, da se mnenje poda v paketu za vse lokale, ker ni bilo nobenih prijav za motenje, 

ter svetnike pozove k razpravi 

 

Ker razprave ni bilo, predsedujoči preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme 
 

SKLEP št.  5.. 

1. Svet MČ na podlagi prvega odstavka 8. čl. Odredbe o merilih za 

določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 

na katerih se opravlja gostinska dejavnost (MUV, št. 26/08, 31/08 in 

15/09), k prijavljenemu podaljšanem obratovalnemu času izdaja  mnenja 

kot sledi: 

         Bar Cafe Nena 
         Bar Pinocchio 
         Okrepčevalnica Marica 

               Bar Zupanič 
 
 

Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je 
sklep sprejet. 
 
Nato predsednik seznani svetnike z vlogo Uprastan-a, ki je upravnik stavbe na Ulici borcev 
1/b v katerem prosijo za soglasje, da postavijo boks v katerega bi postavili smetnjake in 
odpre razpravo. V razpravi so sodelovali g. Oton Štrucl, ga. Mateja Dover-Emeršič, ga. 
Majda Dušej, ga. Jadranka Grgič in g. Ivan Gregurič. 
Svetniki  so se se strinjali, da se poda pozitivno mnenje, ker je okoli smetnjakov res nabirajo 
smeti.  
Po razpravi predsednik preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme 
 

SKLEP  št. 6.: 

1. Svet MČ sprejme soglasje k postavitvi boksa za smetnjake pri poslovni stavbi v 

Ulici borcev 1/b 

 

Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je 
sklep sprejet. 
 
 
Predsednik nato svetnike seznani še z dopisom Elektra Maribor, v katerem nas prosijo, da 

na seji izpostavimo problem s transformatorsko postajo med Dupleško cesto 23 in 83, ker se 

pojavlja težava zaradi prevelike obremenjenosti. Predvsem želijo najti novi prostor za 

postavitev transformatorske postaje. 
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Ga. Dover-Emeršič Mateja pove, da bi morali večji porabniki, ki so na tem območju imeti 

svojo transformatorsko postajo. 

Svetniki se bodo angažirali in povprašali, če bi bil kdo pripravljen odstopiti kos zemljišča, da 

bi se postavila nova transformatorska postaja. 

 

 

K točki 7. 

RAZNO 

Predsednik k razpravi povabi svetnike in ostale sodelujoče.  

V razpravi so sodelovali g. Oton Štrucl,  ga. Polonca Černenšek, ga. Mateja Dover-Emeršič 

in g. Ivan Gregurič. Izpostavili  so problem ulične razsvetljave v Zrkovcih, 200. Obletnice OŠ 

v Brezju ter odškodnine Fontane za uporabo cest po kateri se vozijo po termalno vodo. 

Predsednik svetnike seznani z dopisom, ki je bil poslan DARS-u glede uvoza na bencinsko 

črpalko, ki je postavljena ob AC, vendar smo dobili nazaj odgovor s katerim nas obveščajo, 

da ni nobenih možnosti za realizacijo našega predloga. 

Na koncu predsednik seznani svetnike še z vabilom PGD Brezje na občni zbor, ki bo 

13.02.2016. Zbora se bo udeležil g. ŠTRUCL Oton. 

 

Predsednik se je nato zahvalil članom sveta za sodelovanje in sejo zaključil ob 19.20 uri. 

 

 

Zapisala: Diana SLEKOVEC                                                     Oton ŠTRUCL                      

                                                                                                 predsednik sveta 
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