
 
Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 

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

mcbrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-193/2021-5 
Datum: 18.10.2021 

*0130-193/2021-5* 
 

Z A P I S N I K 
 
15. redne  seje Sveta mestne četrti, ki je bila v ponedeljek, 20.decembra  2021 ob 

17.00  v sejni sobi na sedežu mestne četrti, Na trati 2. 
 
PRISOTNI:  
 
ČLANICE IN ČLANI SVETA:  
Oton Štrucl, Ivan Weixl, Ivan Gregurič, Marija Stolnik, Alojz Roj, Aleš Antolinc, Zlatko 
Krajnc in Slavica Petek 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Diana Slekovec, referent 
 

UPRAVIČENO ODSOTNI: 
Slavica Senekovič, Nastja Gajser, Nadja Emeršič 
 
NEUPRAVIČENO ODSOTNI: 
Halim Berro 
 
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 zapisnika 14. redne  seje ter 10. dopisne seje 
4. Izvajanje programa dela za leto 2022 
5. Poročilo s sestanka z županom MOM, dne 10.11.2021 
6. Vprašanja in pobude 
7. Razno 
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1. 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik sveta, Oton Štrucl  pozdravi prisotne. Ugotovi, da je skladno z listom 
prisotnosti, ki je priloga zapisniku na seji prisotnih 8 članic in  članov  sveta MČ 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 po elektronski pošti. Pripomb na 
predlagani dnevni red ni bilo, zato so na predlog predsednika soglasno z 8 glasovi 
ZA sprejeli: 
 
 
 
1. SKLEP: 
Svet Mestne četrti sprejema dnevni red 15. redne  seje sveta Mestne četrti: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne  seje ter 10. dopisne seje 
4. Izvajanje programa dela za leto 2022 
5. Poročilo s sestanka z županom MOM, dne 10.11.2021 
6. Vprašanja in pobude 
7. Razno 

 
 

3. 
Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje in 10. dopisne seje 

 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom po 
elektronski pošti. Točko je odprl predsednik Oton Štrucl in prisotne pozval k razpravi.  
Pripomb ni bilo, zato so na  predlog predsednika prisotni glasovali o potrditvi 
zapisnika in z 8 glasovi ZA  sprejeli: 
 
 
2. SKLEP:   
Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci potrjuje zapisnik  14. redne seje, z 
dne 11.oktobra 2021 in 10.  dopisne seje 
 
 

4. 
Izvajanje programa dela za leto 2022 

 
  

Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. 
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Predsednik pove, da je mestna četrt 05.11.2021 objavila zbiranje ponudb za oddajo 

prostorov za neprofitne dejavnosti za leto 2022. V gradivu je bil priložen seznam 
prijavljenih za oddajo prostorov. Program je brezplačen. V krajši razpravi ob tej točki 
dnevnega reda so sodelovali: Oton Štrucl, Ivan Gregurič in Marija Stolnik. 
Po razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 8   glasovi 
ZA sprejeli: 
 
3. SKLEP:  
Svet mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci potrdi predviden program izvajanja 
neprofitnih dejavnosti v prostorih MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci v sklopu 
Programa dela za leto 2020. Z vsemi uporabniki se sklene Pogodba o izvajanju 
Programa dela MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci za leto 2022 
 
 
 
 

5. 
Poročilo s sestanka z županom MOM, dne 10.11.2021 

 
 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Točko 
dnevnega reda je odprl predsednik, ki  seznani člane Sveta o sestanku z županom 
MOM. 
 
Pove, da je razočaran z realizacijo sklepov, ker je bilo narejenega zelo malo. Nato 
odpre razpravo. Razprava je bila konstruktivna, člani Sveta se strinjajo z 
predsednikom, da bi bilo potrebno narediti več. 
 
 
Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 8 
glasovi ZA sprejeli: 
 
4. SKLEP:  
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s poročilom s sestanka z županom 
MOM, dne 10.11.2021 
 
 

 

6. 
Vprašanja in pobude 

 
Pod točko Ivan Gregurič pove o aktivnostih, ki se dogajajo v Dogošah: 

• Vključitev iniciativnega odbora še iz časa bal, da krajani Dogoš dobijo kar 
jim je bilo obljubljeno 

• Na MOM je bilo poslano 17 zahtev (sestanek z podžupanom MOM bo po 
novem letu, da se dogovorijo o nadaljnjih korakih) 

• Čimprej se dogovoriti za sestanek o nekategoriziranih javnih poteh 
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• Prehod za pešce v Dogošah naj bi začeli delati v kratkem (10. januarja 
2022) 

• Kolesarska pot skozi Dogoše (aktivnosti potekajo) 

• Nogometno igrišče v Dogošah (urejanje odkupa zemljišča in gradbenega 
dovoljenja) 

 
 
 

7. 
Razno 

 
Predsednik odpre točko in pove, da smo na mestno četrt dobili dopis iz MOM, da se 
predlaga poverjenik Civilne zaščite v MČ. Predlaga, da se obrnemo na gasilska 
društva v naši MČ. 
Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 8 
glasovi ZA sprejeli: 
 
 
5.SKLEP: 
Svet mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci bo poiskal primernega kandidata v 
vrstah gasilcev iz Dogoše in Zrkovcev (za izvedbo zadolžena g. Ivan Gregurič 
in g. Oton Štrucl) 

 
 
Na koncu predsednik pove kako je potekal obisk Božička v mestni četrti, ki je potekal 
v soboto, 11.12.2021. Z obiskom otrok so bili zadovoljni, razen v Zrkovcih. Zato 
predlaga, da se drugo leto obvesti OŠ Tone Čufar, ker veliko otrok iz Zrkovc obiskuje 
to osnovno šolo. Posebej se je zahvalil g. Alojzu Roju, ki je bil Božiček za odlično 
odigrano vlogo. 
 
Druge razprave ni bilo zato se predsednik Sveta MČ zahvali prisotnim članom Sveta 
in zaključi sejo ob 20.40. 
 
 
 
Pripravila: 
Diana SLEKOVEC 
Referentka  

Predsednik sveta MČ  
Brezje-Dogoše-Zrkovci 

Oton ŠTRUCL 
 
 
Poslano: 
 

- članicam in članom sveta mestne 
četrti 

 


