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O B J A V A 
 

 ZBIRANJA VLOG ZA SODELOVANJE V PROGRAMU DELA 
MESTNE ČETRTI BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI  ZA LETO 2021 

 
 
Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci vabi zainteresirane, da oddajo vlogo za izvajanje 
aktivnosti v okviru sodelovanja v Programu dela, v za to namenjenih prostorih mestne četrti in 
sicer za: 
 
      

1. Na trati 2, 2000 Maribor 

 Sejna soba v 1. nadstropju v izmeri 61 m2  

 Predvidene dejavnosti: različne ustvarjalne delavnice (likovne, ročnodelske, 

literarne, dramske, pevske), različna druženja generacij (družabne igre, 

igranje šaha, kartanje, sestajanje članov društev) aktivnosti za zdravje in telo 

(meditacije, razgovori, druženja bolnikov, joga, telovadba), predavanja 

(predavanja za različnimi temami namenjena krajanom) razstave (likovne, 

zeliščarske, izdelki domače obrti, čebelarske, gobarske) 

 

 Mala sejna soba v 1. nadstropju v izmeri 14,50 m2 

 Predvidene dejavnosti: različna druženja generacij (družabne igre, igranje 

šaha, kartanje, sestajanje članov) 

 

 Sejna soba MČ v izmeri 40 m2 

 Predvidene dejavnosti: sestajanje članov raznih društev 

 

 Pisarna v 1. nadstropju 7 m2 

 Predvidene dejavnosti: različna druženja generacij  

 
 
Pogoji oddaje: 
Prostor se oddaja po urah za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021. Predvidoma je za izvajanje 
aktivnosti Programa dela namenjena uporaba prostora od ponedeljka do petka med 08.00 in 
21.00 uro. Pri izbiri ponudb imajo prioriteto društva, organizacije, skupine, posamezniki, ki 
delujejo na območju mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci  in izvajajo neprofitne dejavnosti 
namenjene krajanom. Društva in skupine, ki so v preteklem letu sodelovale v okviru Programa 
dela mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci imajo prednost pri zasedanju terminov, ob katerih 
so uspešno izvajale svoje dejavnosti.  
 
 



 

 

2 

 
 
Uporaba prostorov za izvajanje programov v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) pomeni izvajanje lastne 
dejavnosti upravljavca, zato je pogoj, da so aktivnosti za vse udeležence brezplačne. 
 
O uporabi prostorov posameznemu uporabniku, pogojih in načinu uporabe, merilih in kriterijih, 
odloča  Svet mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci . Na podlagi sklepa Sveta mestne četrti se 
s posameznim uporabnikom sklene sporazum, s katerim uredita medsebojne pravice in 
obveznosti ter dogovorita način sodelovanja pri aktivnostih mestne četrti. 
 
Zainteresirani uporabniki se prijavijo s pisno prijavo. Prijavo (obrazec) dobite na spletni strani 
mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci ali v času uradnih ur v tajništvu mestne četrti. Oddate jo 
lahko po pošti, na naslov Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci, Na trati 2, 2000 Maribor, 
osebno v tajništvu v času uradnih ur ali po elektronski pošti na naslov mc.brezje@maribor.si  
 
 
Prijave zbiramo do 30. 11. 2020. Prepozno prispelih vlog ne bomo upoštevali. 
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