MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT
BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Številka: 01301-38/2016
Datum: 20.4.2016

ZAPISNIK
13. seje sveta mestne četrti, ki je bila v torek, 19. aprila 2016 ob 18. uri v sejni sobi
na sedežu mestne četrti.

PRISOTNI ČLANI SVETA:
Oton ŠTRUCL, Ivan GREGURIČ, Majda DUŠEJ, Vera VILČNIK, Polonca ČERNENŠEK,
Silvo MIKL, Žana TISCHLER in Iztok LEVSTEK
UPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA:
Alojz ROJ in Jadranka GRGIĆ
NEUPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA:
Klemen PERAN
OSTALI PRISOTNI:
Manja GAŠPERIČ -KORK Brezje-Dogoše-Zrkovci, Henrik ŠKORJANC- PGD Zrkovci, Dušan
MIKL-PGD Dogoše, Anton BLAŽIČ-PGD Brezje, Alojz ŠTROMAJER-Planinsko društvo
Brezje, Ervin KIRBIŠ-DU Brezje-Dogoše-Zrkovci, Nastja GAJSER-ŠD Zrkovci 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. Pozdravil je tudi predstavnike društev, ki delujejo na območju
MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci.
Po kratki uvodni besedi je predsednik pričel sejo s predlaganim dnevnim redom.

1.
OTVORITEV 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.
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2.
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predlog dnevnega reda je bil navzočim posredovan z vabilom. Predsednik 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 13. redno sejo sprejema dnevni red :
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta
4. Odstop članov sveta MČ
5. Potrditev novega člana sveta MČ
6. Srečanje predsednikov društev in članov sveta MČ
7. Poročilo o prireditvi za materinski dan
8. Poročilo o obisku vodstva MOM
9. Postavitev majskega drevesa
10. Priprave na praznik MČ
11. Poročilo inventurne komisije
12. Razno
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
3.
OBRAVNAVA IN POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Točko dnevnega reda je odprl
predsednik in prisotne pozval, če kdo želi razpravljati. K besedi se je priglasila Žana Tischler,
ki je vprašala, če so se zadeve s ključi uredile, tako kot je pisano v pogodbi z DU. G. Štrucl je
povedal, da je pogodba podpisana, vendar se še trenutno ne izvaja. V kratkem se bodo
zadeve z ključi uredile. Nadaljnje razprave ni bilo, zato predsednik MČ po ugotovljeni
sklepčnosti poda na glasovanje naslednji:
SKLEP št.2:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrjuje zapisnik 12. redne seje v predloženi obliki.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
4.
ODSTOP ČLANOV SVETA MČ
Gradivo za obravnavo te točke je bilo posredovano z vabilom. Točko dnevnega predstavi
predsednik in pove, da so trije člani sveta MČ Stanislav Žagar, Sašo Vidovič in Mihaela Cenc
podali odstopno izjavo.
Ker razprave bilo, predsednik preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme:
UGOTOVITVENI SKLEP št. 3.:
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Na podlagi odstopnih izjav g. Stanislava Žagar z dne 17.2.2016, g. Saša Vidovič z dne
29.3.2016 in ga. Mihaele Cenc z dne 11.4.2016 ter na osnovi Zakona o lokalni
samoupravi in Statuta MOM preneha mandat članom sveta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
5.
POTRDITEV NOVEGA ČLANA SVETA MČ
Točko dnevnega reda je odprl predsednik, ki pozdravi novega člana sveta g. Iztoka Levstek
in mu pove, da je izvoljen član MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in bo moral enakopravno delovati
za vsa tri naselja. Ga. Žana Tischler se priglasi k besedi in povabi novega člana, da se
predstavi. Sledi kratka predstavitev g. Levsteka. Po končani predstavitvi novega člana,
predsednik preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme:
SKLEP št. 4.:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrdi mandat opravljanja funkcije članu Sveta MČ, g.
Iztoku Levstek
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
6.
SREČANJE PREDSEDNIKOV DRUŠTEV IN ČLANOV SVETA MČ
Predsednik pozdravi zbrane predstavnike društev in se jim zahvali za prisotnost. Pove, da so
člani sveta na prejšnji seji sklenili, da se povabijo predstavniki društev, ki delujejo na
območju MČ, ker se približuje praznik MČ in bi želeli, da se društva vključijo v promocijo.
Nato pozove predstavnike društev, da se predstavijo in podajo svoja mnenja.
- Predstavniki PGD Brezje, PGD Dogoše in PGD Zrkovci se strinjajo, da bodo
pomagali pri postavitvi majskega drevesa, praznika MČ pa se ne bodo mogli
udeležiti, ker sovpada z gasilskimi tekmovanji na Gasilski zvezi Maribor.
- Predstavnik DU Brezje-Dogoše-Zrkovci pove, da je društvo najbolj dejavno v MČ.
Lani so organizirali turnir v namiznem tenisu, sodelovali v šahovskem turnirju. Ker
niso bili deležni pohvale pa so se letos odločili, da ne bodo sodelovali
- Predstavnik Planinskega društva pove, da so pripravljeni sodelovati pri prazniku MČ v
smislu, da bi lahko organizirali krajši pohod
- Predstavnica KORK Brezje-Dogoše-Zrkovci pove, da imajo v soboto sestanek in se
bodo na njem odločili, kako bodo sodelovali pri prazniku MČ
Predsednik nato pove, da bi bila glavni nosilci pri organizaciji praznika športna društva-NK
Dogoše, ŠD Zrkovci in ŠD Brezje ( odsotni). Predstavniki društev povedo, da bodo na
svojem področju sodelovali s svojimi predstavniki.
Predsednik se predstavnikom društev zahvali za prisotnost ter, da so pripravljeni sodelovati
pri prazniku MČ.
7.
POROČILO O PRIREDITVI ZA MATERINSKI DAN
Predsednik pove, da je bila 24.3.2016 v telovadnici OŠ Draga Kobala-podružnici Brezje
proslava, kjer je sodelovala tudi MČ. Nastop so imeli otroci iz vrtca in osnovne šole. Po
končani predstavi je gostilna Oto otroke pogostila s pizzami. Člana MČ g. Oton Štrucl in ga.
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Mihaela Cenc ter tajnica Diana Slekovec smo obiskali najstarejšo občanko Zrkovc, ga.
Pauman Marijo.
8.
POROČILO O OBISKU VODSTVA MOM
Gradivo za obravnavo te točke je bilo posredovano z vabilom. Točko dnevnega predstavi
predsednik, ki pove, da so se obiska udeležili podžupan Zdravko Luketič s sodelavci.
Vodstvo MOM se je seznanilo s problemi MČ. Rezultat obiska je:
- Pločnik v Dogošah
- Kanalizacija v ulici za Peklom
- Plinovod v ulici na Podrtem
- Gramoziranje javnih poti
- Čiščenje Stražunskega potoka
Nato pozove člane k razpravi. V razpravi so sodelovali Silvo Mikl, Majda Dušej, Žana
Tischler in Oton Štrucl. Strinjali so se, da je čiščenje Stražunskega potoka nujno in da se
zadeve treba lotiti sistematsko.
9.
POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA
Predsednik odpre točko dnevnega reda in pove, da se načrtuje postavitev majskega drevesa
pred na travniku pred pošto, seveda s pomočjo gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev.
Nato pozove člane sveta k razpravi. Sodelovali so vsi člani in se dogovorili, da bo prireditev
trajala cel dan, sama postavitev majskega drevesa pa bi bila ob 15.00 uri. Takrat bo tudi
druženje z občani in majhna pogostitev. Za kruh in pecivo bodo poskrbele Vera Vilčnik, Žana
Tischler, Majda Dušej in Polonca Černenšek, za ostalo hrano gostilna Oto ter pijačo Ivan
Gregurič. Silvo Mikl predlaga, da se skliče odbor s predsednikom PGD Zrkovci, Hinkom
Škrjancem in se stvari dorečejo.
Po končani razpravi predsednik preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme:
SKLEP št. 5.:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme predlog za sestanek s predsednikom PGD
Zrkovci
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
10.
PRIPRAVE NA PRAZNIK MČ
Predsednik sveta članom pojasni, da ima mestna četrt v mesecu juniju svoj tradicionalni
praznik. Predlaga, da se prireditve, športne in kulturne odvijajo v dnevih od 1. do 5. 6. 2016.
Predlaga, da bi za Zrkovce organizacijo vodila Nastja Gajser, za Dogoše bosta predstavnika
predlagala Silvo Mikl in Ivan Gregurič ter za Brezje bi se predlagala Alojz Roj in Vinko
Gajser. Silvo Tkalčič bi koordiniral vse tri predstavnike. Ob prazniku bi se odvijale naslednje
aktivnosti:
- Športne panoge bi se organizirale v vseh treh območjih (Brezje, Dogoše, Zrkovci)
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Proslava bi bila v soboto 4. junija ob 17.00 uri v OŠ (200. Obletnica OŠ-podružnica
Brezje)
- Druženje z občani v nedeljo, 5. junija
- Stojnice pred MČ (čebelarji, šola, male živali, ga. Pšajt, gostilna Oto, Planinsko
društvo)
- Razstave fotografij in ročnodelskega krožka
Silvo Mikl predlaga, da se čimprej sestanejo vsi predstavniki vseh treh območij in do
naslednje seje se pripravi celoten program ter se dokončno dorečejo zadeve oz. aktivnosti, ki
se bodo odvijale ob prazniku.
Ostalih predlogov in pobud ni bilo, zato predsednik preveri sklepčnost in na podlagi tega
predlaga v sprejem:
-

SKLEP št. 6.:
Svet MČ se seznani in sprejme vsebino priprav za praznik mestne četrti, ki bo v juniju
2016
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
11.
POROČILO INVENTURNE KOMISIJE

Gradivo za to točko so dnevnega reda so člani in članice sveta prejeli z vabilom na sejo.
Predsednik je predal besedo tajnici MČ, ki pove, da se je komisija sestala v mesecu januarju
in ugotovila, da se dejansko stanje ne ujema s prejšnjim letom. Obvestila je pristojne na
občini. Ivan Gregurič ima pripombo, zakaj en del inventure vodi svet MČ, en del pa MOM.
Po končani predstavitvi predsednik preveri sklepčnost in na podlagi tega predlaga v
sprejem:
SKLEP št. 7.:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme in potrdi poročilo popisne komisije za popis
osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter poročilo denarnih sredstev, obveznosti
in terjatev s stanjem na dan 31.12.2015 v predloženi vsebini
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
12.
RAZNO
Predsednik pove, da bodo člani sveta v letošnjem letu dobili nadomestilo glede na prisotnost
na sejah v procentih županove plače.
Pove tudi, da ima 20. 4. 2016 na občini sestanek glede Krajinskega parka Drava, ki je v
Zrkovcih in Dogošah. Park bi se moral razvijati v smislu turizma in to bo izpostavil na
sestanku.
Predsednik seznani člane sveta z vlogo gostinskega lokala BAR LOVEC za podaljšanje
obratovalnega časa v četrtek do 23.00 ure in predlaga, da se poda pozitivno mnenje. Člane
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pozove k razpravi. Ker razprave ni bilo, predsednik preveri sklepčnost in predlaga, da svet
sprejme:
SKLEP št. 8.:
Svet MČ na podlagi 1. odstavka 8. člena 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 obratovalnem
času izdaja pozitivno mnenje za Bar Lovec.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
Nato predsednik k razpravi povabi člane sveta.
Žana Tischler seznani člane s sestankom z občanko Marijo Matijo Kocbek, ki je bil v
prostorih MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci. Člane seznani z njenimi pritožbami in na podlagi tega
sklenejo, da jo bodo po prvomajskih praznikih obiskali Žana Tischler, Ivan Gregurič in
Polonca Černenšek.
Ivan Gregurič še vpraša, kdaj se bodo zamenjali trije novi člani sveta MČ. Predsednik pove,
da prvega člana so potrdili danes, za druga dva pa upa, da bosta potrjena na prihodnji seji.
Na koncu predsednik seznani člane z vabilom na občni zbor DU Brezje-Dogoše-Zrkovci, ki
bo 22.4.2016. Zbora se bo udeležil Oton Štrucl.
Predsednik se je zahvalil članom sveta za sodelovanje in sejo zaključil ob 21.40 uri.

Zapisala:
Diana Slekovec
Služba za MČ in KS

Predsednik sveta
MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci
Oton Štrucl l.r.
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