Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci
Na trati 2, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-844, e-pošta:
mcbrezje@maribor.si
Številka: 01301-137/2016-9
Datum: 17.11.2016

ZAPISNIK
16. redne seje sveta mestne četrti, ki je bila v torek, 15. novembra 2016 ob 17. uri v sejni
sobi na sedežu mestne četrti.

PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Oton Štrucl, Žana Tischler, Iztok Levstek, Silvo Mikl, Majda Dušej, Vera Vilčnik, Klemen
Peran, Alojz Roj, Ivan Gregurič, Jadranka Grgić, Silvester Gregorič

OSTALI PRISOTNI:
Diana SLEKOVEC – Referentka
Mateja Dover-Emeršič, svetnica
UPRAVIČENO ODSOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Polonca Černenšek

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnikov: 16. redne seje
4. Projekt »Veseli advent-praznujmo skupaj 2016«
5. Poročila komisij in odborov v MČ
6. Realizacija investicijskega programa 2016
7. Investicijski program za leti 2017-2018
8. Smernice za načrtovanje prostorske ureditve na Podrtem-jug
9. Imenovanje inventurnih komisij
10. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
11. Razno
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1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Oton ŠTRUCL je pozdravil prisotne članice in člane sveta. Ugotovil je, da
je prisotnih 9 članic in članov od izvoljenih 13, s čimer je na podlagi 4. točke 71. člena
statuta MOM izpolnjen pogoj za legitimno nadaljevanje seje.

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 9 glasovi ZA
sprejeli
1. SKLEP:
Svet mestne četrti sprejema dnevni red 16. seje sveta mestne četrti:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje
4. Projekt »Veseli advent-praznujmo skupaj 2016«
5. Poročila komisij in odborov v MČ
6. Realizacija investicijskega programa 2016
7. Investicijski program za leti 2017-2018
8. Smernice za načrtovanje prostorske ureditve na Podrtem-jug
9. Imenovanje inventurnih komisij
10. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
11. Razno

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje sveta
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Seji se je
pridružil Ivan Gregurič, tako, da je prisotnih 10 članov sveta. Točko je odprl predsednik Oton
Štrucl in prisotne pozval, če kdo želi razpravljati. Pripomb ni bilo, zato so predlog
predsednika prisotni glasovali o potrditvi zapisnika in soglasno z 10 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet mestne četrti potrjuje zapisnik 15. redne seje, z dne 20. septembra 2016

4.
Projekt »Veseli advent-praznujmo skupaj 2016«
Točko dnevnega reda je odprl predsednik Oton Štrucl, ki je uvodoma povedal, da bila lanska
prireditev prvič in je naletela na dober odziv občanov naše MČ. Člane sveta vpraša, če bi
tudi v letošnjem decembru organizirali prireditev. Pove tudi, da je bila lanska prireditev
organizirana na pobudo MOM, letos s strani občine te pomoči ni, zato ostane organizacija
na članih sveta MČ. Nato odpre razpravo. V razpravi sodelujejo vsi člani sveta, ki se strinjajo,
da je takšna prireditev potrebna, predvsem v smislu druženja krajanov. Letošnja prireditev bi
naj bila samo en dan. Sodelovala bi društva, ki delujejo na območju MČ, prav tako Osnovna
šola, vrtec in tudi pevci.
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Seji se pridruži Majda Dušej, tako, da je prisotnih 11 članov sveta.
Člani sveta so se dogovorili, da bo letošnja prireditev potekala v nedeljo 18.12.2016 od 9.00
ure naprej.
Alojz Roj bo nastopil v kostumu Božička ali Dedka Mraza, za kostum bo poskrbela Žana
Tischler. Pecivo za prireditev bodo spekle članice sveta Jadranka Grgić, Žana Tischler, Vera
Vilčnik in Majda Dušej. Oton Štrucl bo poskrbel za stojnice in društva, ter pevce.
Ivan Gregurič, kot predsednik Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji
kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti pove, da se bodo člani sestali v prihodnjih
dneh, kjer bodo uskladili program prireditve.
Tajnica MČ bo stopila v kontakt s OŠ in vrtcem.
Nadaljne razprave ni bilo, zato so člani na predlog predsednika glasovali in soglasno z 11
glasovi ZA sprejeli

3. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci določi datum prireditve »Veseli advent-praznujmo
skupaj 2016« in sicer, v nedeljo 18. decembra 2016

5.
Poročila komisij in odborov
Točko dnevnega reda je odprl predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, da je sestala Komisija
za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo, ter Odbora za komunalne zadeve Brezje,
Zrkovci in Dogoše, kjer so obravnavali tekoče zadeve.
Besedo je predal Ivanu Greguriču, predsedniku Odbora za komunalne zadeve Dogoše, ki je
povedal, da so v Dogošah naredili akcijo za gramoziranje nekategoriziranih javnih poti v
lanskem letu in tudi letos imajo v planu gramozirati še nekaj javnih poti. Dosti so pomagali
krajani Dogoš.
Nato je predal besedo predsedniku Odbora za komunalne zadeve Brezje, Alojzu Roj.
Alojz Roj je povedal, da je bil na zadnji seji Odbora za komunalne zadeve imenovan za
predsednika. V tem času si je ogledal razmere na terenu in je izpostavil:
- Ul. borcev (problem so jame na bankinah) ter na koncu ulice, kjer je makadam (nujno
gramoziranje)
- Šentpetrska ulica (nujna je izgradnja hitrostnih ovir ter izgradnja pločnikov)
- Jarčeva ulica (parkiranje na cesti)
- Vzhodna ulica in ulica za Vasjo (razbito ogledalo v križišču)
- Stari gasilski dom in na koncu Šentpetrske ulice (polno smeti in azbestnih plošč)
Predsednik poda odgovor na nekaj izpostavljenih zadev:
- Podaljšek ulice Borcev predvideno je gramoziranje za drugo leto
- Pri starem gasilskem domu in hlevu Krajnc je zemljišče v privatni lasti, zato mora za
odvoz poskrbeti lastnik. MČ ne sme posredovati na privatni lastnini, lahko pošlje
dopis pristojnim službam
Majda Dušej, predsednica Komisije za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo je povedala,
da so se na zadnji seji pogovarjali o tem, da bi MČ imeli uradne ure za občane, kjer bi bil
prisoten član sveta MČ in to 1x do 2x mesečno, odvisno od potreb. Apelirala je na člane
sveta, da bi v njihovih močeh poiskali nove člane, ki bi delovali v komisiji.
Nato je v kratkem opisala stisko družine Stanec, ki so jo člani sveta Majda Dušej, Jadranka
Grgić in Silvester Gregorič obiskali. V razpravi so nato sodelovali člani sveta, ki so se
dogovorili, da se družini pošlje dopis, v katerem se jih obvesti, da lahko dobijo drva iz gozda,
vendar jih odpeljejo v lastni režiji. Za kontakt s lastniki kmetij se določi Silvo Gregorič. Silvo
Gregorič izpostavi, da bi se morala v Gasilski ulici, kjer prebiva družina urediti razsvetljava.
Oton Štrucl pove, da se bo izgradnja razsvetljave v ulici vpisala kot prioriteta v plan
komunalnih akcij za leto 2017.
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Sejo je zapustil Silvo Mikl, tako, da je prisotnih 10 članov sveta.
Nadaljne razprave ni bilo, zato so člani na predlog predsednika glasovali in soglasno z 10
glasovi ZA sprejeli:
4. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani in sprejme stališča in predloge komisije za
socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo in odborov za komunalne zadeve BrezjeDogoše-Zrkovci

6.
Realizacija investicijskega programa za leto 2016
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Točko je odprl
predsednik Oton Štrucl, ki je povedal, so bile v letošnjem letu prioritete sprejete na mestnem
svetu, žal pa ni bila niti ena realizirana. Besedo preda Mateji Dover Emeršič, ki potrdi, da so
bile zadeve na mestnem svetu sprejete, vendar je bilo zelo malo realizacije, žal v naši mestni
četrti nič. Oton Štrucl predlaga, da zadeve, ki niso bile realizirane v letošnjem letu ostanejo
v investicijskem programu, v investicijski plan 2017-2018 pa se dodajo nove prioritete. Vsi
člani sveta se s tem strinjajo.
Druge razprave ni bilo, zato so člani na predlog predsednika glasovali in soglasno z 10
glasovi ZA sprejeli:
5. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani z nerealizacijo investicijskega programa za
leto 2016

7.
Investicijski program za leti 2017-2018
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Točko je odprl
predsednik Oton Štrucl, ki je pozval člane sveta, da podajo svoje predloge za investicijski
program za leto 2017-2018. V razpravi so sodelovali vsi svetniki, ki so predlagali naslednje
prioritete ( osnutek bo poslan članom sveta po elektronski pošti):
CESTE:
1.
Dokončanje križišča na križišču med Dupleško cesto in Ulico Kirbiševih kot je
bilo predvideno v projektu; (nerealizirano v letu 2016)
2.
Izgradnja pločnika na Dupleški cesti od križišča z Ulico Kirbiševih v smeri
Dupleka (nerealizirano v letu 2016)
3.
Sanacija udrtega cestišča v Rožni ulici 15
4.
Ureditev ceste in izgradnja pločnika na Podrtem
5.
Ureditev Šentpetrske ulice ( hitrostne ovire)
6.
Izgradnja pločnika v ulici Borcev
7.
Dupleška cesta - označitev kolesarskih poti
8.
Gramoziranje nekategoriziranih javnih poti
KANALIZACIJA:
9.
10.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v ulici Za peklom ( nerealizirano v letu 2016)
Ureditev kanalizacijskega omrežja v ulici K brodu

PLINOVOD:
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11.

Nadaljevanje izgradnje plinovoda na celotnem območju MČ

RAZSVETLJAVA:
12.
Izgradnja javne razsvetljave v Zrkovcih, drugi del ulice Logi (domuje občan
invalid, na vozičku) – nerealizirano v letu 2016
13.
Izgradnja javne razsvetljave v Gasilski ulici
VODOTOKI:
14.

Čiščenje Stražunskega potoka (nerealizirano v letu 2016)

Sejo sta zapustila Žana Tischler in Iztok Levstek, tako, da je prisotnih 8 članov sveta.
Nadaljne razprave ni bilo, zato so člani na predlog predsednika glasovali in soglasno z 8
glasovi ZA sprejeli:
6. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci predlaga
infrastrukture MOM za leti 2017 – 2018

prioritete

na

področju

komunalne

8.
Smernice za načrtovanje prostorske ureditve na Podrtem-jug
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano po elektronski pošti,
Točko odpre Oton Štrucl, ki pove, da lahko sedaj svet MČ poda svoje pripombe na projekt.
Te pripombe bodo nato posredovane projektantu.
Predlaga, da bi bila ena od pripomb, da bi bile strehe hiš dvokapnice.
Druga pripomba pa je, da se cesta in pločnik uredita v sklopu gradnje, uredita kanalizacija in
javna razsvetljava. V razpravi sodelujejo vsi člani sveta, ki se s predlogi strinjajo.
Nadaljne razprave ni bilo, zato so člani na predlog predsednika glasovali in soglasno z 8
glasovi ZA sprejeli:
7. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci ostro nasprotuje sprejetju takšnega dokumenta, ki bo,
strokovno upravičeno, degradiral naš okoliš. Zavzemamo se za dvig bivanjske
kvalitete našega naselja. Zavedamo se, da vsaka nova soseska vpliva na naše
nepremičnine. Želimo si, da novi prostorski posegi naše imetje plemenitijo in ne
degradirajo. Naselje se širi, se veča, vendar to mora početi premišljeno in s širšim
strokovnim konsenzom.

9.
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 31.12.2016 za popis sredstev in virov za leto 2016, zato je predsednik predlagal, da se
imenuje Popisna komisija za opis osnovnih sredstev in Popisna komisija za popis denarnih
sredstev.
Oton Štrucl nato predlaga kandidate za člane inventurnih komisij.
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Ivan Gregurič predlaga, da se člani inventurnih komisij imenujejo šele po označitvi osnovnih
sredstev, tako, da se bo vedelo katera osnovna sredstva so v lasti mestne četrti. Za to se
zadolži tajnica MČ do naslednje seje v mesecu decembru. Člani sveta so se s predlogom
strinjali.
Nadaljne razprave ni bilo, zato so člani na predlog predsednika glasovali in soglasno z 8
glasovi ZA sprejeli:
8. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci ne želi imenovati člane inventurnih komisij dokler
osnovna sredstva, ki so lasti MČ ne bodo označena s inventurnimi številkami in
urejeno lastništvo (MOM-MČ)

10.
Vprašanja in pobude članic in članov sveta
Pri tej točki dnevnega reda Oton Štrucl predlaga, da bi bila zadnja seja sveta bolj svečana in
bi bila sklicana v gostišču Pri Lešniku. Člani sveta se strinjajo s predlogom in določijo datum
seje, v torek 13. december 2016 ob 17.00 uri. Na sejo se povabijo predsedniki društev iz MČ
ter predsedniki MČ Tezno, MČ Pobrežje in KS Malečnik-Ruperče.
Ivan Gregurič izpostavi gradnjo nove črpalke na avtocesti. Predlaga, da bi poslali dopis na
DARS z zahtevo, da se omogoči dovoz traktorjev in tovornih vozil iz lokalne ceste na
bencinsko črpalko. Člani sveta se strinjajo s predlogom. Razmislili bodo tudi o državljanski
nepokorščini, če se zadeva ne realizira.
11.
Razno
Predsednik Oton Štrucl je člane sveta seznanil, da je z 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.
Člani so na predlog predsednika glasovali in soglasno z 8 glasovi ZA sprejeli:
9. SKLEP:
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme in potrdi za leto 2017 podaljšanje podjemne
pogodbe za izvajanje čiščenje v objektu mestne četrti, Na trati 2, Suzani Fras,
Dupleška cesta 148
Oton Štrucl je člane sveta seznanil z vabilom RK Brezje-Dogoše-Zrkovci na prireditev ob
zaključku leta, dne 19.11.2016. Zaključka se bo udeležil Oton Štrucl.
Predsednik se je nato zahvalil članom sveta za sodelovanje in sejo zaključil ob 20.30 uri.

Pripravila:
Diana SLEKOVEC
Referentka
Oton ŠTRUCL

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

