Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci
Na trati 2, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-844, e-pošta:
mcbrezje@maribor.si
Številka: 01301-54/2016-8
Datum: 25.5.2016

ZAPISNIK
14. seje sveta mestne četrti, ki je bila v torek, 17. maja 2015 ob 18. uri v sejni sobi na
sedežu mestne četrti.
PRISOTNI ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Oton ŠTRUCL, Ivan GREGURIČ, Silvo MIKL, Majda DUŠEJ, Vera VILČNIK, Alojz ROJ,
Žana TISCHLER, Jadranka GRGIĆ, Silvester GREGORIČ
UPRAVIČENO ODSOTNI:
Polonca ČERNENŠEK
NEUPRAVIČENO ODSOTNI:
Klemen PERAN in Iztok LEVSTEK
OSTALI PRISOTNI:
Silvester TKALČIČ in
Mateja DOVER-EMERŠIČ,
mestna svetnica

1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Oton ŠTRUCL je pozdravil prisotne člane in članice sveta ter novega
člana Silvestra Gregoriča ter koordinatorja športnih tekmovanj Silvestra Tkalčiča in se jim
zahvalil za udeležbo. Nato je čestital članu NK Proen Alojzu Roj za osvojitev naslova
državnih prvakov v malem nogometu. V nadaljevanju se je zahvalil vsem , ki so bili zraven pri
postavitvi majskega drevesa pred stavbo MČ. Pohvale sta bili deležni predvsem Žana
Tischler in Majda Dušej. Seji se je pridružila Mateja Dover-Emeršič.
Predsednik sveta MČ ugotovi, da je skladno z listom prisotnih, ki je priloga zapisniku na seji
prisotnih 8 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.

(01301-54/2016-8)

*01301-54/2016-8*

2
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda

Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k predlaganem dnevnem redu
ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno z 8 glasovi ZA
sprejeli
1. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejema dnevni red 14. seje sveta mestne četrti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje
Potrditev novega člana sveta MČ
Dokončna potrditev programa in stroškov ob prazniku MČ
Vprašanja in pobude članov in članic sveta
Razno

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Točko
dnevnega reda je odprl predsednik in prisotne pozval, če kdo želi razpravljati. K besedi se je
priglasil Ivan Gregurič z pripombo, da v zapisniku ni bil napisan predstavnik NK Dogoše.
Tajnica se naloži, da bo zapisnik v tej točki popravila in zapisala, da je bil na seji prisoten
predstavnik NK Dogoše, Ivan Gregurič.
Drugih pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika
prisotni glasovali o potrditvi
zapisnika in soglasno z 8 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrjuje zapisnik 13. redne seje, z dne 19. aprila 2016,

4.
Potrditev novega člana sveta MČ
Točko dnevnega reda je odprl predsednik, ki pove, da je članica sveta Mihaela Cenc
odstopila zaradi zdravstvenih težav in je zato dobil mandat Silvester Gregorič in ga pozove
naj se predstavi. Sledi predstavitev Silvestra Gregoriča.
Po končani predstavitvi novega člana, predsednik preveri sklepčnost in predlaga, da svet
sprejme:
3. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrdi mandat opravljanja funkcije članu sveta MČ
Silvestru Gregoriču
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Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.

5.
Dokončna potrditev programa in stroškov ob prazniku MČ
Točko dnevnega reda odpre predsednik, ki pove, da je bila Mihaela Cenc , ki je odstopila
predsednica komisije za šport, kulturo in prireditve, kar pomeni, da novega predsednika še
nimamo, zato predlaga, da za praznik, ki je pred vrati, člani potrdijo Silvestra Tkalčiča,
predsednika NK Dogoše za koordinatorja športnih prireditev ob prazniku. Silvester Tkalčič
pove, da se strinja in predlaga sestanek z predstavniki vseh naselij, da se zadeve
koordinirajo.
Predsednik nato obrazloži, kako bi naj potekal program ob prazniku. Pove, da se bodo
odvijala tekmovanja v nogometu, odbojki, šahu, namiznem tenisu in tenisu. V soboto bi bila
proslava ter v nedeljo druženje krajanov MČ s člani sveta MČ pred stavbo MČ.
Športne dejavnosti bi se odvijale na istih prizoriščih, kot v lanskem letu.
Nato odpre razpravo. V razpravi so sodelovali vsi člani sveta. Majda Dušej vpraša, če so v
športne dejavnosti vključeni otroci iz OŠ Brezje. Oton Štrucl odgovori, da otroci sodelujejo na
proslavi, v športne dejavnosti pa niso vključeni.
Alojz Roj pove, da so bili lani problemi pri športnih aktivnostih. Odgovori Silvo Tkalčič, ki
pove, da so bili problemi pri nogometu in sicer zaradi športne opreme, copat, ki bi jih naj
nosili nogometaši. Alojz Roj predlaga, da se letos določi v kakšnih copatih bodo nastopali.
Vsi so se strinjali, da se tekmuje v copatih. Silvo Mikl predlaga, da se tekmovalci sami
odločijo s kakšno opremo bodo tekmovali, vendar mora biti enaka za vse.
Mateja Dover-Emeršič vpraša, kako potekajo prijave na športno tekmovanje. Oton Štrucl
odgovori, da ima Silvo Tkalčič koordinatorja za vsako naselje, s katerimi se dogovori, kdaj in
kje bodo tekmovanja potekala. Samo oglaševanje za tekmovanja pa poteka preko radia in
časopisov. Natisne se tudi zloženka, na kateri je napisan program prireditev ob prazniku in
se razdeli po gospodinjstvih v vseh treh naseljih. Obliko zloženke bosta uredili Majda Dušej
in Jadranka Grgić. Razdeljevali jo bodo člani Sveta.
Mateja Dover–Emeršič predlaga, da bi se program prireditev objavil na spletni strani MOM,
vendar Oton Štrucl pove, da je praznik namenjen krajanom Brezja, Dogoš in Zrkovc in, da
tekmujejo samo domačini.
Nadalje Oton Štrucl pove kdo so koordinatorji športni prireditev po naseljih. Za Zrkovce je
koordinatorka Nastja Gajser, za Dogoše Silvo Mikl in Ivan Gregurič, za Brezje pa Alojz Roj in
Vinko Gajzer. Vsi skupaj se sestanejo in določijo razpored tekmovanj, da se ne bodo
pokrivala med seboj.
Nogometna ekipa šteje 10 tekmovalcev ( starost nad 40 let, 2 tekmovalca pa med 35 in 40
let), namizni tenis 3 tekmovalci, šah 4 tekmovalci, tenis 4 tekmovalci in odbojka na mivki 4
tekmovalci (vsaj ena ženska v ekipi). Naročile se bodo majice za sodelujoče in člane Sveta.
Jadranka Grgić vpraša, zakaj se ne naredijo mešane ekipe iz vseh naselij. Silvo Tkalčič
pove, da je to oteženo zaradi tega, ker se priznanja delijo glede na naselja. Ivan Gregurič
pove, da je to tekmovanji med naselji, Oton Štrucl pa pristavi, da je tako že od nekdaj. Člani
Sveta se odločijo, da za sedaj sistema ne bodo spreminjali. Podeli se prehodni pokal za
najboljšo naselje v vseh športnih panogah, Oton Štrucl pa predlaga, da se letos podelijo
priznanja za vsako panogo posebej.
Oton Štrucl nadalje pove, da bo proslava v soboto, 04.06. ob 17.00 uri in bo posvečena 200
obletnici OŠ v Brezju. Predvajali bodo film, ki obeležuje to obletnico, nastopili bodo otroci
OŠ, moški pevski zbor Malečnik, ker domači pevski zbor ne bo nastopal in še kdo. Alojz Roj
se zadolži za Teršak Evo, da stopi v stik z njo za nastop na proslavi. Proslavo bo povezovala
dr. Polona Pivec. Na proslavi bodo podelili tudi priznanja najboljšim športnim ekipam.
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Alojz Roj pove, da bi na proslavi lahko nastopili Ljudski pevci-Šentjurčani iz Jurija ob Pesnici.
Zadolži se, da stopi v stik z njimi.
Po proslavi se za nastopajoče pripravi majhna zakuska v sejni sobi MČ. Članice Sveta
spečejo pecivo za zakusko. Vino prispevata Oton Štrucl in Ivan Gregurič.
V sklopu praznika bo v MČ razstava fotografij, ročnodelskega krožka DU, malih živali,
čebelarjev, g. Pšajt, predstavili se bodo tudi domači gostinci.
V nedeljo 05.06. bo druženje krajanov MČ s člani Sveta MČ pred stavbo MČ Brezje-DogošeZrkovci. Naročili bi kavni avtomat Delikomat. Zadolži se tajnica MČ, da napiše dopis.
Na Radio Brezje se pošlje program tekmovanj in vsebina proslave, ter srečanje krajanov, da
se objavi na radiu.
Pošljejo se prošnje za donacije raznim podjetjem v občini Maribor, ter podjetnikom, ki
delujejo v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci.
Po končani razpravi predsednik Oton Štrucl preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme:
4. SKLEP: Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci potrdi program za praznik MČ 2016
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
12.
Razno
Predsednik Oton Štrucl pove, da je tajnica MČ dobila SMS od člana Sveta MČ Klemna
Perana (SD) v katerem je napisal, da še naprej bojkotira seje Sveta MČ. Zraven tega je
obtožil Otona Štrucla, da se naročilnice za MČ pišejo za gostilno Oto.
Mateja Dover-Emeršič je povedala, da se naj SMS, ki ga je napisal Klemen Peran pošlje na
stranko SD, predsedniku SD Tonetu Gačniku. Za to se zadolži tajnica MČ, Diana Slekovec.
Predsednik Oton Štrucl seznani člane sveta z vlogo gostinskega lokala BAR PEPO za
podaljšanje obratovalnega časa v petek in soboto do 23.00 ure in predlaga, da se poda
pozitivno mnenje. Silvo Mikl se ne strinja z pozitivnim mnenjem, ker se boji, da bodo nastali
problemi z novimi najemniki. Trenutno težav še ni.
Po končani razpravi predsednik Oton Štrucl preveri sklepčnost in predlaga, da svet sprejme:
5. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 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 Pepo.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽANIH) je predsednik ugotovil, da je
sklep sprejet.
Nadalje predsednik Oton Štrucl pove, da je 20. maja praznik čebelarjev in ker je na sedežu
MČ tudi sedež Čebelarskega društva prosi, če se lahko izobesi na stavbi MČ zastava
Čebelarske zveze. Prav tako jih obvesti, da se planira postavitev čebelnjaka za stavbo MČ,
predvsem v bistvu učenja mladih. V razpravi se člani Sveta strinjajo z obnovitvijo čebelnjaka.
Predsednik Oton Štrucl preveri sklepčnost in predlaga, da Svet sprejme:
6. SKLEP
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci daje soglasje k obnovitvi čebelnjaka na parceli MČ,
K.O. Brezje, št. parcele 956
Mateja Dover-Emeršič vpraša, kako je bilo na sestanku za Krajinski park Drava. Oton Štrucl
pove, da je bil na sestanku prisoten predstavnik iz Ministrstva za okolje in prostor, ki pa ne
dovolijo nobenih posegov razen za kolesarsko stezo. Zaenkrat bi radi uredili jez v občini
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Maribor. Oton Štrucl je predlagal, da se postavijo table, ki označujejo Krajinski park Drava,
vendar je dobil odgovor, da se morajo naprej urediti zadeve z NK Dogoše glede lastništva
parcele.
Predsednik se je nato zahvalil članom sveta za sodelovanje in sejo zaključil ob 20.30 uri.

Pripravila:
Diana SLEKOVEC
Referentka

Poslano:
- članicam in članom sveta mestne četrti
V vednost po elektronski pošti:
- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS

Predsednik sveta MČ
Brezje-Dogoše-Zrkovci
Oton ŠTRUCL

