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Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 

Na trati 2, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-844, e-pošta: 

mcbrezje@maribor.si 

     

 
Številka: 01301-108/2016-18 
Datum: 23.9.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
15. seje sveta mestne četrti, ki je bila v torek, 20. septembra 2016 ob 19. uri v sejni sobi na 
sedežu mestne četrti. 
 
PRISOTNI:  
 
ČLANICE IN ČLANI SVETA:  
Oton ŠTRUCL, Ivan GREGURIČ, Iztok LEVSTEK, Majda DUŠEJ, Vera VILČNIK, Klemen 
PERAN, Alojz ROJ, Žana TISCHLER, Jadranka GRGIĆ 
 
UPRAVIČENO ODSOTNI: 
Silvo MIKL, Polonca ČERNENŠEK, Silvester GREGORIČ   
 
OSTALI PRISOTNI:  
Diana SLEKOVEC – Referentka 
Mateja DOVER – EMERŠIČ, svetnica 
 
D N E V N I    R E D : 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnikov: 14. redne seje  
4. Izvolitev podpredsednika sveta MČ 
5. Izvolitev predsednika Komisije za poravnavo sporov 
6. Izvolitev predsednika Komisije za šport in kulturo 
7. Izvolitev predsednika Odbora za komunalne zadeve Brezje 
8. Preoblikovanje Komisije za socialne zadeve 
9. Izvolitev članov Varnostnega kolegija 
10. Participatorni proračun 
11. Poročilo o poteku in izvedbi prireditve » Praznik MČ 2016« 
12. Poročilo in sprejem finančnih zadev (real. Od I-IV, obrazložitev in ocena 2016) 
13. Določitev zneska za izdajo naročilnice za gramoziranje 
14. Vprašanja in pobude članov in članic sveta 
15. Razno 
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik sveta, Oton ŠTRUCL je pozdravil prisotne člane in članice sveta.  
Predsednik sveta MČ ugotovi, da je skladno z listom prisotnih, ki je priloga zapisniku na seji 
prisotnih 9 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.  
 

2. 
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Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Predsednik Oton Štrucl je uvodoma 
predlagal razširitev 6. točke dnevnega reda, tako, da se voli tudi podpredsednika. Pripomb k 
predlaganem dnevnem redu ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika sveta glasovali 
in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli 
 
1. SKLEP: 
Svet mestne četrti sprejema dnevni red 15. seje sveta mestne četrti: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnikov: 14. redne seje  
4. Izvolitev podpredsednika sveta MČ 
5. Izvolitev predsednika Komisije za poravnavo sporov 
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika Komisije za šport in kulturo 
7. Izvolitev predsednika Odbora za komunalne zadeve Zrkovci 
8. Preoblikovanje Komisije za socialne zadeve 
9. Izvolitev članov Varnostnega kolegija 
10. Participatorni proračun 
11. Poročilo o poteku in izvedbi prireditve » Praznik MČ 2016« 
12. Poročilo in sprejem finančnih zadev (real. Od I-IV, obrazložitev in ocena 2016) 
13. Določitev zneska za izdajo naročilnice za gramoziranje 
14. Vprašanja in pobude članov in članic sveta 
15. Razno 
 
 

3. 
Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje 

 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Točko je odprl 
predsednik Oton Štrucl in prisotne pozval, če kdo želi razpravljati. V razpravi ob tej točki je g. 
Alojz Roj povedal, da je bil zapisnik napisan izčrpno in so v njem zajete vse bistvene točke. 
Drugih pripomb ni bilo zato so na  predlog predsednika   prisotni glasovali o potrditvi 
zapisnika in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli 
 
2. SKLEP: 
Svet mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci potrjuje zapisnik 14. redne seje, z dne 17. 
maja 2016 
 

4. 
Izvolitev podpredsednika  sveta MČ 

 
Točko dnevnega reda je odprl predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, da je prejšnji 
podpredsednik sveta MČ, g. Stanislav Žagar odstopil iz sveta, zato je potrebno izvoliti 
novega. Predsednik je predlagal dva kandidata za podpredsednika: 
- Žana Tischler  
- Ivan Gregurič 
Oba sta se z kandidaturo strinjala. Nato je predlog dal razpravo. Člani sveta so se odločili, da 
bodo volitve za podpredsednika  javne. Za podpredsednika sveta MČ so glasovali najprej za 
Žano Tischler in jo soglasno z 9 glasovi ZA potrdili za podpredsednico sveta MČ. 
 
3. SKLEP: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci izvoli ga. Žano Tischler za podpredsednico sveta MČ 
 
Predsednik sveta čestita Žani Tischler za izvolitev, nova podpredsednica pa se zahvali za 
zaupanje. 
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5. 

Izvolitev predsednika Komisije za poravnavo sporov 
 
Točko dnevnega reda je odprl predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, da do sedaj ni bilo 
predsednika te komisije in je delo opravljala Žana Tischler, ki  pa je tudi predsednica 
Komisije za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo. Zato predlaga, da bi za predsednico 
Komisije za poravnavo sporov izvolili Žano Tischler, ki se z kandidaturo strinja s pogojem, da 
ne deluje več kot predsednica Komisije za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo.  
Drugih pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika   prisotni glasovali  in soglasno z 9 
glasovi ZA sprejeli 
 
4. SKLEP: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci izvoli ga. Žano Tischler za predsednico Komisije za 
poravnavo sporov 
 

6. 
Izvolitev predsednika in podpredsednika Komisije za šport in kulturo 

 
Točko dnevnega reda je odprl predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, da je dosedanja 
predsednica Komisije za šport in kulturo, ga. Mihaela Cenc izstopila iz sveta. Zato je 
potrebno izvoliti novega predsednika in podpredsednika Komisije. Predsednik predlaga za 
kandidata: 
- Ivan Gregurič 
- Alojz Roj (kandidaturi se odpove) 
Ivan Gregurič pove, da glede športa ni problem, vendar na kulturnem področju bi rabil 
pomoč. Oton Štrucl pove, da lahko izvolijo še podpredsednika Komisije, ki bi bil zadolžen za 
kulturo. Po razpravi so člani sveta predlagali za podpredsednico Vero Vilčnik. 
Drugih pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika   prisotni glasovali in soglasno z 9 
glasovi ZA sprejeli 
 
5. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci izvoli g. Ivana Gregurič za predsednika in ga. Vero 
Vilčnik za podpredsednico Komisije za šport in kulturo 
 

7. 
Izvolitev predsednika Odbora za komunalne zadeve Zrkovci 

 
Točko dnevnega reda odpre predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, da je zaradi odstopa 
člana sveta g. Stanislava Žagar, ki je bil predsednik, prevzel Odbor za komunalne zadeve 
Zrkovci Oton Štrucl, ki pa ga potrebno izvoliti. Nato je predlog dal razpravo. Razprave ni bilo, 
zato so na predlog predsednika   prisotni glasovali in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli 
 
6. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci izvoli g. Otona Štrucl za predsednika Odbora za 
komunalne zadeve Zrkovci 
 

8. 
Preoblikovanje Komisije za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo 

 
Točko dnevnega reda odpre predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, da je dosedanja 
predsednica komisije, Žana Tischler postala podpredsednica sveta MČ in hkrati tudi 
predsednica Komisije za poravnavo sporov, zato je potrebno izvoliti novega predsednika 
komisije za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo. Predsednik predlaga dva kandidata: 
- Jadranka Grgić ( želi ostati samo član komisije) 
- Majda Dušej, ki sprejme kandidaturo 
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Nato da predlog v razpravo. Žana Tischler pove, da podpira kandidaturo Majde Dušej za 
predsednico komisije.  
Drugih pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika  prisotni glasovali in soglasno z 9 
glasovi ZA sprejeli 
 
7. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci izvoli ga. Majdo Dušej za predsednico Komisije za 
socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo 
 

9. 
Izvolitev članov varnostnega kolegija 

 
Točko dnevnega reda odpre predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, da je Stanislav Žagar kot 
član sveta odstopil in ker je bil član Varnostnega kolegija kot podpredsednik sveta MČ, mu je 
prenehala funkcija. Prav tako je bila članica Varnostnega kolegija Bivša tajnica MČ, Simona 
Soršak, ki pa je žal umrla. Zato je potrebno izvoliti nova člana. Predsednik je predlagal Žano 
Tischler, kot podpredsednico sveta MČ in Diano Slekovec, tajnico MČ. 
Pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika  prisotni glasovali in soglasno z 9 glasovi ZA 
sprejeli 
 
8. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci izvoli ga. Žano Tischler in Diano Slekovec za članici 
varnostnega kolegija 
 

10. 
Participatorni proračun 

 
Točko dnevnega reda je odprl predsednik, ki razloži, da so to pilotski projekti, ki so se že 
začeli in se nato ustavili. Iniciativa je najbolj razvejana v Razvanju in Radvanju, v naši MČ 
takih želja ni. Predsednik predlaga Zbor občanov, kjer bi poslušali želje naših občanov, 
vendar je problem likvidnost občine. Odpre razpravo. Ivan Gregurič pove, zakaj se ti ljudje, ki 
sedaj delujejo v iniciativah, niso pri volitvah vključili aktivno v svet MČ in bi lahko že takrat 
nekaj naredili za MČ.  
Drugih pripomb ni bilo, zato so na predlog predsednika  prisotni glasovali in soglasno z 9 
glasovi ZA sprejeli 
 
9. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani z predlogom protokola mestne uprave 
MOM za izvajanje projekta participatorni proračun in daje negativno mnenje 
 

11. 
Poročilo o poteku in izvedbi prireditve »Praznik MČ 2016« 

 
Točko dnevnega reda odpre predsednik, ki je povedal, da je za nami Praznik MČ, ki je bil 
kljub zahtevnosti uspešno izpeljan. Čeprav je bilo sredstev manj kot prejšnja leta, program 
prireditev ni bil okrnjen. Nato je odprl razpravo.  K besedi se priglasi se g. Alojz Roj, ki v svoji 
izjavi pove, da so ga nekatere stvari pri organizaciji motile in želi, da se zadeve drugo leto 
izboljšajo. Člani sveta so povedali, da se bodo zadeve naslednje leto začrtale drugače. 
Klemen Peran je povedal, da se glede  na pripombe Alojza Roja, ki jih je izpostavil, 
sestaneta s predsednikom ter zadeve dorečeta. Pritrdila mu je tudi Žana Tischler. Ga. 
Emeršič – Dover je pohvalila vse udeležene, ki so pripravili in organizirali prireditve ob 
prazniku MČ. 
Drugih pripomb ni bilo, zato so na predlog predsednika  prisotni glasovali in soglasno z 9 
glasovi ZA sprejeli 
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10. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s potekom in izvedbo prireditve »Praznik 
MČ 2016« in potrdi stroške v vrednosti 1.023,63 EUR, ki so ob tem nastali. Stroški so 
se pokrivali iz programskih sredstev in sredstev donacij 
 

12. 
Poročilo in sprejem finančnih zadev (real. Od I-IV, obrazložitev in ocena 2016) 

 
Točko dnevnega reda je odprl predsednik, ki je nato besedo predal tajnici MČ Diani 
Slekovec, ki je obrazložila situacijo glede finančnega stanja. Tekoče zadeve se pokrivajo iz 
proračuna, zaradi finančnih težav občine so se zadeve malo ustavile in so se sredstva 
sprostila šele v drugi polovici septembra. Zato bodo nekatere zadeve realizirane šele v 
zadnjih treh mesecih leta.  
Pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika  prisotni glasovali in soglasno z 9 glasovi ZA 
sprejeli 
 
11. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani in sprejme polletno poročilo, realizacijo FN 
I-IV 2016 in obrazložitev 
 

13. 
Določitev zneska za izdajo naročilnice za gramoziranje 

 
Pri tej točki dnevnega reda predsednik obrazloži članom, da smo dobili iz proračuna znesek 
za gramoziranje nekategoriziranih javnih cest. Da pa bodo zadeve nemoteno potekale, je 
predsednik predlagal članom sveta, da sprejmejo sklep za samostojno izdajo naročilnice za 
gramoziranje. Alojz Roj vpraša, če so ceste, ki se bodo gramozirale določene vnaprej. 
Predsednik odgovori, da imamo zato Odbore za komunalo po  naseljih in člani, ki stanujejo 
tam najbolj vedo katere poti so najbolj potrebne gramoziranja. 
Drugih pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika  prisotni glasovali in soglasno z 9 
glasovi ZA sprejeli 
 
12. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci pooblašča predsednika sveta MČ za samostojno 
izdajo naročilnice MČ za potrebe gramoziranja nekategoriziranih javnih poti brez 
predhodno sprejetega sklepa sveta MČ v znesku do vključno 3.000 EUR 
 

14. 
Pobude in vprašanja članic in članov sveta 

 
Besedi se priglasi Ivan Gregurič, ki je vprašal člana sveta Klemna Perana, kaj je bilo z SMS, 
ki ga je poslal tajnici in v katerem obtožuje predsednika za korupcijo (izdaja naročilnice za 
gostilno Oto). Klemen Peran je odgovoril, da ni bilo mišljeno tako, ampak je mislil zgolj kot 
opozorilo, da se to ne bi zgodilo. Predsednik je odgovoril, da za gostilno Oto v času, ko je 
predsednik MČ ni bila izdana nobena naročilnica.  
 

15. 
Razno 

 
Seji se pridruži g. Franc Jesenek. 
Pod to točko dnevnega reda je predsednik izpostavil ekološke otoke v naselju glede na 
dopis, ki smo ga prejeli iz občine, da lahko zdaj MČ odloča, kje se bodo postavili ekološki 
otok. Franc Jesenek je izpostavil neurejenost ekoloških otokov in apelira na člane sveta MČ 
naj pritisnejo na Snago, da večkrat izprazni kontejnerje za smeti. Ker se je pri tem zelo 
razburil in ni pustil članom sveta do besede, mu je predsednik dal prvi opomin. Predsednik 
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pove, da se bodo kontejnerji za smeti postavili na novih lokacijah, kjer ne bodo motili 
stanovalcev. Klemen Peran pove, da bi bila dobra lokacija za smeti na koncu Šentpetrske 
ulice, pri gozdu. Alojz Roj se s tem strinja in obenem pove Francu Jesenek, da naj smeti ne 
obeša po znakih in še to predvsem ob petkih, tako da smeti stojijo tam čez vikend. Franc 
Jesenek je na koncu povedal, da bo po 16 letih nehal čistiti in ne bo več pobiral smeti. 
Drugih pripomb ni bilo zato so na predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno z 9 
glasovi ZA sprejeli 
 
13. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s spremembami lokacij zbiralnic ločenih 
frakcij odpadkov v MOM  
 
K besedi se priglasi Žana Tischler, ki vpraša kaj je z sredstvi, ki smo jih dobili za čiščenje 
kanala v Stražun. Predsednik odgovori, da je Nigrad tisti, ki zadeve ureja. Ker pa Stražunski 
potok spada pod vodotoke, ki so v lasti Republike Slovenije in so s tem seznanjeni. Zadeva 
je fazi zbiranja ponudb. Ne morejo pa čistiti gasilci. 
Mateja Emeršič- Dover je povedala glede linije št. 9, da so zadeve v teku, ker pa načrt 
potrebuje pripravo projekta se je malo zavleklo, se pa bodo zadeve kmalu rešile. Predsednik 
predlaga, da svet MČ sprejme sklep, da se uvede linija št. 9 izmenično za Brezje in Dogoše. 
Na predlog predsednika  prisotni glasovali in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli 
 
14. SKLEP 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme sklep, da se uvede linija št. 9 izmenično za 
Brezje in Dogoše 
 
Žana Tischler pove, da so se člani sveta dogovorili, da gredo obiskati gospo Kocbek, v 
četrtek,  dne 29.9.2016. Šli bodo Žana Tischler, Majda Dušej in Ivan Gregurič. 
Klemen Peran je povedal, da če bo potrebno, lahko tudi on pride med vikendom pokositi 
okoli stavbe MČ. 
Predsednik se je nato zahvalil prisotnim za sodelovanje in sejo zaključil ob 21.50 uri. 

 
 

 
 
 
Pripravila: 
Diana SLEKOVEC 
Referentka  
 

Oton ŠTRUCL 

Predsednik sveta MČ 
 
 
Poslano:  

- članicam in članom sveta mestne četrti 
 

 
V vednost po elektronski pošti: 

- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS 
 
 
 


