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SVET MESTNE ČETRTI  
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI  
 

  
NASLOV 
GRADIVA: 

DOLOČITEV ZNESKA ZA SAMOSTOJNO IZDAJO 
NAROČILNICE ZA POTREBE GRAMOZIRANJA 
NEKATEGORIZIRANIH JAVNIH POTI BREZ PREDHODNO 
SPREJETEGA SKLEPA SVETA MČ BREZJE-DOGOŠE-
ZRKOVCI 
 

 

  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

 
Služba za MČ in KS MOM 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

 
Oton ŠTRUCL, predsednik sveta 

  
POROČEVALEC: Oton ŠTRUCL, predsednik sveta 

  
  
PREDLOG 
SKLEPA: 

Svet MČ Brezje-Dogoše- Zrkovci pooblašča predsednika 
Sveta MČ za samostojno izdajanje naročilnice MČ za 
potrebe gramoziranja nekategoriziranih javnih poti brez 
predhodno sprejetega sklepa Sveta MČ v znesku do 
vključno 7.500 EUR  

  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
V rebalansu proračuna na seji MS,  dne 27.05.2021 so mestni četrti povečali 
sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih cest za leto 2021 na 7.500 EUR. 
Predsednika Sveta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, kot podpisnika vseh listin, je zaradi 
nemotenega poteka gramoziranja nekategoriziranih javnih poti primerno pooblastiti 
za samostojno izdajo naročilnice brez predhodno sprejetega sklepa Sveta MČ do 
zneska 7.500 EUR. 
 



 
Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 
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SVET MESTNE ČETRTI  
 

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA 
MESTNE ČETRTI  
 

  
NASLOV 
GRADIVA: 

PODALJŠANJE POGODBE ZA OPRAVLJANJE STORITEV  
ČIŠČENJA PROSTOROV MESTNE ČETRTI BREZJE-
DOGOŠE-ZRKOVCI S ČISTILNIM SERVISOM ZKZ D.O.O., 
ULICA DRAGA KOBALA 21, MARIBOR 
 

  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

 
Služba za MČ in KS MOM 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

 
Oton Štrucl, predsednik Sveta 

  
  

  
POROČEVALEC: Oton ŠTRUCL, predsednik sveta 

  
  
PREDLOG 
SKLEPA: 

Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci podaljša Pogodbo za 

opravljanje storitev čiščenja prostorov Mestne četrti 

Brezje-Dogoše-Zrkovci s čistilnim servisom ZKZ d.o.o., 

Ulica Draga Kobala 21, Maribor 

  
 
OBRAZLOŽITEV: 
Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci ima v upravljanju objekt Na trati 2 za katerega je 
potrebno zagotoviti določena dela, ki so našteta v zgoraj navedenem predlaganem sklepu. 
Čistilni servis ZKZ d.o.o. opravlja storitev čiščenja v prostorih, zato je smiselno, da se 
pogodba podaljša za eno leto, do 30.06.2022. 
Posebnost pri sprejemanju sklepov je v tem, da MOM predvidoma za l. 2021-2022 načrtuje 
skupno javno naročilo storitve čiščenja prostorov vseh MČ in KS, kot ožjih delov mestne 
občine. MOM ima do tega zakonsko obvezo, MČ in KS so do sedaj posredovale podatke o 
storitvah čiščenja v prostorih, razpis za oddajo ponudb izvajalcev še ni bil objavljen. Glede 
slednjega se je potrebno ravnati skladno z navodili MOM in temu primerno prilagoditi 
izvajanje sklepov. 



 
Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 

Na trati 2, 2000 Maribor 
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Datum: 02.06.2021 
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SVET MESTNE ČETRTI BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 

 
 

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. REDNI SEJI SVETA 
MESTNE ČETRTI  
BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 

  
NASLOV 
GRADIVA: 

POROČILO O SESTANKU KOMISIJE ZA KOMUNALNE 
ZADEVE, PROMET, UREJANJE PROSTORA IN VAROVANJE 
OKOLJA 
 

 

  
  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

 
Služba za MČ in KS MOM 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

 
Oton Štrucl, predsednik sveta MČ 

  
POROČEVALEC: Alojz Roj, predsednik komisije 

  
  
PREDLOG SKLEPA: Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani in potrdi 

predloge Komisije za komunalne zadeve, promet, 
urejanje prostora in varovanje okolja 

  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Dne 20.04.2021 so se sestali člani komisije. Zapisnik 7. seje Komisije je v prilogi. 
Poročilo o sestanku bo podal predsednik komisije, g. Alojz Roj. 
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                                       Z A P I S N I K 
 
7. seje Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje 
okolja, ki je bila v torek, 20. aprila  2021 ob 9. uri v sejni sobi na sedežu mestne 
četrti. 
 
PRISOTNI:  
Alojz Roj – predsednik, Ivan Gregurič, Halim Berro, Oton Štrucl, Branko Verlič, 
Silvester Gregorič 

 
ODSOTNI: 
Miroslav Mihalič, Franc Čep 
 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Diana Slekovec – referentka 
 
D N E V N I    R E D :  
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 6. seje komisije 
4. Poročilo o sestanku z vodstvom MOM  
5. Obravnava pobud krajanov Zrkovc (prometna ureditev) 
6. Razno 

 
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik Alojz Roj pozdravi prisotne člane komisije in  ugotovi, da je prisotnih 6 
članov  kar zagotavlja sklepčnost. 
 
 

2.  
 

Obravnava in potrditev dnevnega reda 7. seje komisije 
 

 
Predsednik da dnevni red  na glasovanje in je soglasno sprejet. 
 
 

1. SKLEP:  
Člani komisije sprejmejo dnevni red: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 6. seje komisije 
4. Poročilo o sestanku z vodstvom MOM  
5. Obravnava pobud krajanov Zrkovc (prometna ureditev) 
6. Razno 
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3. 

Obravnava in potrditev zapisnika 6. seje komisije 
 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom po 
elektronski pošti. Točko je odprl predsednik Alojz Roj in prisotne pozval k razpravi.  
 
Pripomb ni bilo, zato so na  predlog predsednika prisotni glasovali o potrditvi 
zapisnika in z 6 glasovi ZA  sprejeli: 
 
2. SKLEP:   
Člani komisije potrjujejo zapisnik  6. seje, z dne 16. septembra 2020 
 
 

4. 
Poročilo o sestanku z vodstvom MOM 

 
 

Predsednik komisije predstavi obisk župana MOM, Saša Aleksandra Arsenovića v 
mestni četrti, dne 16.03.2021.Člani komisije pregledajo zapisnik in določijo kontaktne 
osebe na MČ, ki bodo spremljale realizacijo zadev, ki so jih obravnavali na sestanku. 
 
Obravnavane teme sestanka: 
 
 

Tema: Igrišče v Brezju 

Obrazložitev: Igrišče v Brezju je bilo urejeno z lastnimi sredstvi občanom. Uporabljajo 
ga krajani MČ Brezje pa tudi sosednjih MČ (npr. Tezno). Po 
denacionalizaciji so dobili lastniki zemljišče nazaj (večje število lastnikov 
na celoti). 
 
PREDLOG REŠITVE: Ker gre za območje na katerem se izvajajo športne 
aktivnosti za krajane MČ že več kot 40 let, MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 
predlaga odkup zemljišča. 
 

SKLEPI:  
1. MČ se poveže z lastniki zemljišč in preveri njihov interes za prodajo. 

 

Zadolžen: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 
Rok za realizacijo: 30. april 2021 
 
Lastnike zemljišč bodo obiskali Alojz Roj, Halim Berro in Vinko Gajser 
 

2. Z lastniki, ki so pripravljeni zemljišče prodati, se nato skliče sestanek na 
MOM. Če cenitev še ni narejena, se naredi preliminarna cenitev. 
 

Zadolžen: UGD/UKPP – SUP 
Rok za realizacijo: 31. maj 2021 
 

 
 
 

Tema: Kanalizacija v ulici Za peklom 
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Obrazložitev:  
Kanalizacija v ulici Za peklom je bila že večkrat umeščena in potrjena v 
proračunu, vendar do realizacije še ni prišlo. Gre za približno 400 metrov 
kanalizacije, nanjo bi bilo vezanih okoli 20 objektov. V MČ Brezje-Dogoše-
Zrkovci samo v tej ulici še ni urejene kanalizacije. 
 
PREDLOG REŠITVE: Predlagamo, da se to uredi v najkrajšem času. 
 

SKLEP:  
MOM preveri, kje se je projekt ustavil in kakšne so možnosti za realizacijo 
ter v najkrajšem času poda odgovor. 
 
Naredi se ocena investicije.  
Nigrad to izvede v letih 2021-2022 (dopolnitev sklepa in navodilo župana). 
 
Zadolžen: UKPP, Kabinet župana (podžupan dr. Medved) 
Rok za realizacijo sklepa: 30. april 2021 
 
Za spremljanje zadeve zadolžen Halim Berro. 
 

 
 
 

Tema: Prometna signalizacija v mestni četrti 

Obrazložitev:  
Urediti je treba prometno signalizacijo in  
 

1. Dvignjen prehod za pešce v križišču Ul. borcev in Grčarjeve ( pred 
kratkim je bila v tem križišču težka prometna nesreča, mimo poteka 
šolska pot),  

2. Nadaljevanje pločnika Na podrtem po desni strani v smeri Tezna 
3. zaris talnih označb na območju cone 30 ( Ul. borcev, Jarčeva…),  
4. zamenjava hitrostnih ovir Na podrtem ( montažne za asfaltirane),  
5. postavitev cone 30 v Zrkovcih ( ulica Na gorci in Cesta ob lipi),  
6. namestitev 2  hitrostnih ovir na Cesti ob lipi 

 
PREDLOG REŠITVE: MČ predlaga obnovo prometne signalizacije in zaris 
talnih označb. 

 

SKLEPI: 1. Nekatere zadeve so v reševanju (dvignjen prehod za pešce), talne 
označbe bodo zarisane do maja letos. MOM preveri, kaj od 
predlaganega je izvedljivo in kaj ni. 

 
Zadolžen: UKPP 
Rok za realizacijo: 31. maj 2021 
 

2. MČ posreduje na MOM seznam dotrajane prometne signalizacije 
na območju MČ. 
 

Seznam prometne signalizacije s strani MČ posredovan požupanu dr. Samo 
Peter Medved, 25.03.2021 
Ogled terena s strokovnimi sodelavci UKPP, dne 21.04.2021 ob 15.uri. 
 
Zadolžen: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 
Rok za realizacijo: 15. april 2021 
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Tema: Razbremenilnik meteornih voda 

Obrazložitev: Pri vsakem večjem nalivu prihaja do poplav meteornih voda v MČ. 
Meteorne vode prihajajo pretežno s Pobrežja. 
 
PREDLOG REŠITVE: Mestna četrt predlaga izgradnjo razbremenilnika zaradi 
poplav, ki nastanejo ob izlivu fekalnih in meteornih voda, ki prihajajo s 
Pobrežja, ker se združita dva kanalizacijska voda v enega. 

SKLEPI:  
1. MOM je naročila hidravlično študijo mesta. Prouči se možnost 

nagiba Ceste k Dravi na drugo stran (v dolžini 100 m), da odvečna 
voda ne zalije kleti hiš, ampak se zlije na travnik. 

 
Zadolžen: UKPP 
Rok za realizacijo: 30. junij 2021 
 

2. MČ pošlje parcelne številke zemljišč v lasti MOM, kjer bi se lahko 
zgradil razbremenilnik. 
 

S strani MČ, dne 25.03.2021 posredovane parcelne številke za  izgradnjo 
razbremenilnika: 
Parc. št. 2495/1  k.o. Pobrežje 
Parc. št. 2496      k.o. Pobrežje 
 
 
Zadolžen: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 
Rok za realizacijo: 30. april 2021 
 

 
 
 

Tema: Poplave reke Drave 

Obrazložitev:  
Vode, ki nastopijo ob večjem dežju ( spomladi in jeseni) ob pretoku Drave 
1400 kub/s zalijejo 7 stanovanjskih hiš v Zrkovcih (Logi, K brodu). Po 
poplavah leta 2012 je bil izdelan protipoplavni načrt. Dogoše so dobile 
nasip, za Zrkovce pa  zadeva ni bila realizirana. 
 
PREDLOG REŠITVE: Predlagamo, da se reka Drava očisti in se nasipine 
odložijo na nabrežine ter se na njih uredi kolesarska pot. 
 
 

SKLEP: MČ stopi v kontakt z Direkcijo RS za vode, z namenom, da jih ta seznani s 
projekti. 
 
Zadolžen: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 
Rok za realizacijo: 30. april 2021 
 
Zadevo rešuje Oton Štrucl v sodelovanju z KS Malečnik-Ruperče. Predviden 
sestanek z Direkcijo za vode konec aprila. 
 
MOM vodi aktivnosti glede rešitve struge reke Drave. Možnosti rešitve 
preveri skupaj z Dravskimi elektrarnami Maribor. Predstavitev 
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problematike pripravi MČ. 
 
Zadolžen: UKPP, MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 
Rok za realizacijo: 30. april 2021  
 

 
 
 

Tema: Vzdrževanje nekategoriziranih poti v MČ 

Obrazložitev:  
Nekategorizirane poti, ki so v upravljanju mestne četrti niso bile 
vzdrževane kar nekaj let. Zadnja leta dobimo nekaj sredstev, ki pa  
zadoščajo za vzdrževanje približno 2 km cest na leto. V MČ jih je 13 km. 
 
Opomba MOM – Službe za delovanje MČ in KS: Pri preverbi števila 
vzdrževanih kilometrov je v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 3624 metrov oziroma 
3,624 kilometra cest - ne 13 kilometrov, kot v obrazložitvi navaja MČ. 
 
PREDLOG REŠITVE: MČ predlaga več denarja za vzdrževanje 
nekategoriziranih poti. Želimo, da vzdrževanje nekategoriziranih poti ostane v 
pristojnosti MČ, ker smatramo, da z denarjem, ki ga dobimo, več naredimo v 
lastni režiji in s pomočjo režijskega obrata. 
 

SKLEP:  
1. MOM prouči potrebe na področju vzdrževanja nekategoriziranih 

cest na območju vseh MČ in KS.  
 
Zadolžen: UKPP 
Rok za realizacijo: 30. junij 2021 
 

2. Za nabavo gramoza se izvede skupno javno naročilo.  
 
Zadolžen: UKPP, Služba za javna naročila 
Rok za realizacijo: 31. 12. 2021 (do konca leta 2021 za leto 2022 ali do 
spremembe Odloka o MČ in KS) 
 
 

3. V letu 2021 se za MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci zagotovi 4500 evrov 
za vzdrževanje nekategoriziranih poti (navodilo župana). 

 
Zadolžen: UKPP, Urad za finance in proračun 
Rok za realizacijo: ob pripravi rebalansa za leto 2021 
 
 

 
 
Pod točko razno je bila obravnavana tematika: 
 

1. Ureditev Puhove ceste in povezava z Duplekom 
 

Promet, ki sedaj poteka po Dupleški cesti, bo z novo obvoznico preusmerjen na Puhovo 
cesto. S tem bo po Dupleški cesti potekal le lokalni promet. Na Dupleški cesti ureditev 
kolesarskih poti in omejitev hitrosti. Prav tako preučitev možnosti izgradnje pločnikov na 
Šentpetrski ulici, ki je povezava med avtocesto in Teznim. 

 
2. Ureditev Dupleške ceste v Dogošah (ureditev križišča z UL. Kirbiševih) 
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- dokumentacija je pripravljena, prav tako dogovor z lastnikom 
zemljišča.  

- realizacija predvidena do konca letošnjega leta 
 

3. Izgradnja pločnika od križišča z Ul. Kirbiševih v smeri Dupleka 
- preučitev možnosti izgradnje pločnika (republiška cesta) 

 
4. Čistilna naprava v Dogošah 

- Predvidena je ena od možnosti, da se iz blata  s pomočjo cetrifugiranja ali preše 
izloči odvečna voda in s tem zmanjša volumen blata 

 
5. Pošta v Brezju  

- zaradi zaprtja je bil s strani MOM na Pošto Slovenije poslan dopis, ki pa ga žal 
niso upoštevali in pošto v Brezju zaprli. 

 

 
5. 

Obravnava pobud krajanov Zrkovc (prometna ureditev) 
 
 

Na mestno četrt sta prispeli dve pobudi za prometno ureditev v Zrkovcih ( Branko 
Verlič in Boris Korošec). Po krajši razpravi so člani komisije sklenili, da podprejo 
pobudo Branka Verliča. 
 

6. 
Razno 

 
Pod točko razno so sklenili, da se pošljejo dopisi: 
 

 redarstvu, da enkrat teden pridejo na območje MČ in kaznujejo nepravilno 
parkirana vozila 

 Marpromu za postavitev klopi na avtobusni postaji v Šentpetrski ulici na desni 
strani v smeri Puhove 

 Marpromu za postavitev nadstreška na avtobusni postaji na Dupleški cesti pri 
EMEI 

 Medobčinskemu inšpektoratu, kaj so ukrenili glede križišča v Ulici borcev in 
Grčarjevi ulici (ciprese v križišču, moteč objekt od g. Kojca v križišču – 
zmanjšana vidljivost) 

 
Stališča se posredujejo svetu v obravnavo in sprejem. 
Seja je bila zaključena ob 10.40. 
 
 
Pripravila:                                                                                      
Diana Slekovec 
referentka    
                                                                                                 

Predsednik Komisije za 
komunalne zadeve, 

promet, urejanje prostora 
in varovanje okolja 

     Alojz Roj  
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