
 
Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 

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

mcbrezje@maribor.si 

    

 
Številka:0130-47/2021-9 
Datum: 23.03.2021 

*0130-47/2021-9* 
 

Z A P I S N I K 
 
12. redne  seje Sveta mestne četrti, ki je bila v sredo, 03. marca  2021 ob 18.00  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, Slavica Petek, Aleš 
Antolinc, Zlatko Krajnc 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Diana Slekovec, referent 
 

UPRAVIČENO ODSOTNI: 
Nastja Gajser, Halim Berro, Slavica Senekovič, Nadja Emeršič 
 
NEUPRAVIČENO ODSOTNI: 
Miroslav Mihalič 
 
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 9. redne  seje in 4., 5., 6. in 7. dopisne seje 
4. Proračun 2021-2022 
5. Poročilo Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, 

športnih in drugih prireditev 
6. Poročilo Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in 

varovanje okolja 
7. Inventurni elaborat 
8. Poslovno poročilo in ocena tveganja za leto 2020 
9. Urna in dnevna oddaja poslovnih prostorov mestne četrti v najem 
10. Vprašanja in pobude 
11.  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 12. redne  seje sveta Mestne četrti: 
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne  seje in 4., 5., 6. in 7. dopisne seje 
4. Proračun 2021-2022 
5. Poročilo Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, 

športnih in drugih prireditev 
6. Poročilo Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in 

varovanje okolja 
7. Inventurni elaborat 
8. Poslovno poročilo in ocena tveganja za leto 2020 
9. Urna in dnevna oddaja poslovnih prostorov mestne četrti v najem 
10. Vprašanja in pobude 
11.  Razno 
 
 

3. 
Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje in 4.,5.,6. in 7. 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  9. redne seje, z dne 
16. junija 2020 in 4.,5.,6. in 7. dopisne seje 
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4. 
Proračun 2021-2022 

 
  

Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom po 
elektronski pošti. Obrazložitev proračuna je podal predsednik Sveta MČ. Pripomb ni 
bilo, zato so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno z  8 glasovi ZA 
sprejeli: 
 
3. SKLEP:  
Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s Proračunom 2021-2022 
 
 
 
 

5. 
Poročilo Komisije za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, 

športnih in drugih prireditev 
 

 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. 
Predsednik Sveta MČ preda besedo Alešu Antolincu, predsedniku Komisije za 
organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, ki 
pove, da so se člani komisije sestali zaradi pobude MOM, da se organizira 
Nogometna liga MČ in KS. 
Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani Sveta. 
Po razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in z 8 glasovi  ZA  sprejeli: 
 
 
4. SKLEP:  

Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s potekom sestanka Komisije za 
organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih  
prireditev in zadolži Vinka Gajser (se strinja) in Dejana Dušej (se strinja) , da  
sestavita ekipo, ki bo predstavljala mestno četrt v Nogometni ligi MČ in KS 
 
 
 

 

6. 
Poročilo Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in 

varovanje okolja 
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Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom po 
elektronski pošti. Predsednik Komisije, Alojz Roj v kratkem predstavi aktualne 
komunalne probleme v MČ: 

 Obrežje reke Drave 

 pobuda krajanov Zrkovc za spremenjen prometni režim v Zrkovcih 

 pobuda krajanov Brezja za dvignjen prehod za pešce v križišču Grčarjeve 
ulice in Ul. borcev 

 pobuda krajana Brezja za spremenjen vozni red linije št. 9 
 
Pove, da so nekatere zadeve že v postopku, ostale bodo prestavili na sestanku 
vodstva MOM s predstavniki MČ, ki bo 16.03.2021. 
Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 8 
glasovi ZA sprejeli: 

 
 

5.SKLEP: 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci predlaga, da se struga reke Drave očisti, prod 
pa se naloži na brežine. Po brežini se uredi kolesarska pot. 

 
 

in 
 

6.SKLEP: 

Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani in potrdi predloge Komisije za 
komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja 
 
 

7. 
Inventurni elaborat 

 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom po 
elektronski pošti.  
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci je na svoji 1. izredni seji , dne 19.12.2018 imenoval 
popisno komisijo. 
Popisna komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020 je 
sestavljena iz predsednika in dveh članov:  
 

- Predsednik – Ivan Gregurič 
- Članica – Marija Stolnik 
- Član – Alojz Roj 

 
Komisija je svoje delo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravila 
11.01.2021 ter pripravila naslednje: 
 

1. Poročilo o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter 
drobnega inventarja s stanjem na dan 31.12.2020 
 

Popis osnovnih sredstev obsega en list in se zaključuje z zaporedno številko 73 
Popis drobnega inventarja zajema en list in se zaključuje s številko 6 
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Popis je bil opravljen na lokaciji MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, na trati 2 
 
 
ter 
 
popisna komisija za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev v sestavi : 
 

- Predsednik – Ivan Gregurič 
- Članica – Marija Stolnik 
- Član – Alojz Roj 
2. Poročilo o popisu splošnega sklada s stanjem na dan 31.12.2020 zajema 

naslednje postavke: 
 

- Stanje splošnega sklada za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 
42,53 EUR 

- Stanje splošnega sklada za drugo 
874,97 EUR 
 
 

3. Poročilo o popisu terjatev in obveznosti s stanjem na dan 31.12.2020 zajema 
naslednje postavke: 
 

- Stanje terjatev (skupaj)              13.405,10   EUR 
- Stanje obveznosti (skupaj)       723.214,05   EUR 

 
 

4. Poročilo o popisu denarnih sredstev na dan 31.12.2020 
 

- Stanje sredstev na TRR                                            1.065,73  EUR 
- Zaporedna številka UJP izpiska                                         89 
- Naročilnica zaključena z zaporedno številko                 20-00013 
- Izdani računi zaključeni z zaporedno številko                20-0012 
- Neplačani odhodki (konti skupine 18)                     718.543,22 EUR 
- Neplačani prihodki (konti skupine 28)                         8.925,03 EUR 

 
Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 8 
glasovi ZA sprejeli: 
 
 
7.SKLEP: 

1. Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejema poročilo popisne 
komisije za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 
ter drobnega inventarja za leto 2020. 

 
2. Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejema inventurni elaborat 

popisa  sredstev terjatev in obveznosti   na  dan  31. 12. 2020. 
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8. 

Poslovno poročilo in ocena tveganja za leto 2020 
 
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki 
enotnega kontnega načrta, morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o 
državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti 
letna poročila AJPES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo 
koledarsko leto. Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del poslovnega 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika, ki je del 
zaključnega računa oziroma letnega poročila proračunskega uporabnika. 
Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega 
finančnega načrta in letno poročilo v skladu z 98. členom ZJF ter 21. členom ZR in ju 
predloži županu do 28. februarja tekočega leta. V skladu z 51. členom ZR predloži 
letno poročilo tudi organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. 

 
 

POSLOVNO POROČILO ZA MESTNO ČETRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 
 

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 
 

V skladu s programom dela, ki si ga je zastavil Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in 
njegova delovna telesa, smo s sprejetimi sklepi Sveta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 
koristili finančna sredstva opredeljena v Finančnem načrtu za leto 2020.  
 
Zastavljen program dela Sveta MČ in njegovih delovnih teles smo realizirali s 
prihodki iz namenskih sredstev za programe dela iz proračuna lokalne skupnosti. 
Realizacija prihodkov za leto 2020 zaradi pandemije Covida 19 ni bila v skladu s 
planom. 
  
 

PRIHODKI 

Prihodki Mestne četrti za leto 2020 so znašali  12.154,37 € 

Prihodki iz naslova proračuna MOM za financiranje materialnih stroškov ter programa 
dela: 

1. nakazilo za materialne stroške je bilo 3.251,95 € 
2. za programe  dela  5.907,86 € 
3. vzdrževanje javnih poti  2.994,56 € 

 

Na TRR Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci se je na dan 31. 12. 2020 nahajalo 
1.065,73 € 
 

ODHODKI 

Skupni odhodki (materialni stroški, program dela, tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov) zaradi pandemije Covida-19 niso bili v okviru planiranih sredstev.  
 
Pri tekočih odhodkih, kot so čistilna sredstva, dimnikarske storitve, električna 
energija, poraba kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoz 
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smeti, telefon itd.,  je poraba sredstev bila v okviru planirane porabe, pri ostalih 
odhodkih za programe dela pa zaradi pandemije Covida-19 nižja  od planirane. V letu 
2020 mestna četrt ni organizirala nobene prireditve, razen položitve spominskega 
venca v spomin padlim junakom iz 2. svetovne vojne v mesecu oktobru. 
 
 
 
 

VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMOV IN NALOG V 
LETU 2020 

 

 

Izvajanje planiranih nalog v preteklem letu je temeljilo in potekalo na sprejetih 
programih za leto 2020, razvojnem programu Mestne četrti, Finančnem načrtu in 
nalogah, ki so za Mestne  
 
 
 
četrti zapisane v Statutu MOM, Odloku o mestnih četrteh in krajevnih skupnosti ter 
naloge, ki jih je na Mestno četrt prenesla Mestna občina Maribor.  

 
V letu 2020 smo zaradi pandemije Covida-19 realizirali manj  aktivnosti ( 
organiziranih ni bilo prireditev, ki običajno potekajo v mestni četrti čez celo leto): 
 

 V mesecu oktobru smo položili venec na spominsko obeležje, posvečeno 
umrlim krajanom v 2. svetovni vojni,  pred OŠ Draga Kobala-podružnica 
Brezje 

 V mesecu decembru je preko ZPM potekala prireditev Veseli december - 
sprevod dedka Mraza po MČ 

 v sodelovanju s Policijo in inšpekcijskimi službami smo reševali problematiko 
javnega reda in miru, dajali mnenja za podaljšan obratovalni čas gostinskih 
lokalov, seznanjali smo se s prireditvami, 

 na območju naše Mestni četrti spremljali varnostne pojave, problematiko 
vandalizma skupaj s Policijsko postajo Maribor, 

 redno sodelovali z inšpektorjem Medobčinskega inšpektorata, ki je zadolžen 
za našo MČ, 

 vzdrževali krajevne poti (gramozirali): na celotnem območju Mestne četrti 

 skrbeli za redno objavo vseh sej Sveta MČ, dogodkov v MČ na spletni strani, 

 sprejemali prijave, pritožbe in obvestila občanov ter jih posredovali na 
ustrezen organ oziroma jih napotili na ustrezen organ, 

 sodelovali z Uradom za komunalo, okolje in prostor pri reševanju cestno 
prometne infrastrukture na območju mestne četrti 
 
 

ZAKLJUČEK 
 

Programi in naloge, zapisane v Statutu MČ in Programu dela za leto 2020, so se v 
zadevnem obdobju izvajale na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2020, 
se niso v celoti realizirali. 
Sredstva, s katerimi je v letu 2020 razpolagala mestna četrt, so bila pridobljena in 
porabljena namensko oziroma v skladu z zastavljenim planom. 
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Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 8 
glasovi ZA sprejeli: 
 
8.SKLEP: 
Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s   Poslovnim poročilo o 

poslovanju Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci  v letu 2020  

 
9. 

Urna in dnevna oddaja poslovnih prostorov mestne četrti v najem 
 

Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom po 
elektronski pošti.  
Predsednik, g. Oton Štrucl predlaga za: 
  

- urni najem plačilo 14 EUR/h (10 EUR najemnina in 4 EUR obratovalni stroški) 
- dnevni najem plačilo 55 EUR (40 EUR najemnina in 15 EUR obratovalni 

stroški) 
 

Ker so poslovni prostori v lasti MOM, najemnino uporabnik prostora poravna direktno 
MOM, obratovalne stroške pa mestni četrti. 
 
Po kratki razpravi so se člani Sveta strinjali s predlogom predsednika. Na  predlog 
predsednika so  prisotni glasovali in soglasno s 8 glasovi ZA sprejeli: 
 
 
9.SKLEP: 
Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme odločitev, da se lahko 
prostori mestne četrti, ki so v lasti MOM oddajo v najem po urah in sicer za 
plačilo 14 EUR/h (10 EUR najemnina in 4 EUR obratovalni stroški) ter po dnevih 
in sicer za plačilo 55 EUR (40 EUR najemnina in 15 EUR obratovalni stroški) 
 
 
 

10. 
Vprašanja in pobude 

 
Ivan Weixl poda pobudo, da se pošta v Brezju spet odpre. Člani Sveta se strinjajo s 
predlogom in so po  kratki razpravi na predlog predsednika glasovali in soglasno s 8 
glasovi ZA sprejeli: 
 
 
10.SKLEP: 
Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci zahteva, da pošta v Brezju, ki so jo 
zaprli 1.10.2019 spet prične obratovati 
 
Oton Štrucl vpraša, kako je s projektom Cinderella. Odgovori Ivan Gregurič, ki je 
predstavnik komisije za spremljanje projekta Cinderella. Pove, da redno sodeluje z 
Nigradom, ki projekt vodi. Bile so manjše težave s hrupom, ki pa so sedaj 
odpravljene. Pove tudi, da je sodelovanje korektno. 
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11. 

                                                    Razno 
 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato se predsednik zahvali prisotnim za 
sodelovanje in sejo zaključi ob 21.30. 
 
 
Pripravila: 
Diana SLEKOVEC 
Referentka  

Predsednik sveta MČ  
Brezje-Dogoše-Zrkovci 

Oton ŠTRUCL 
 
 
Poslano: 
 

- članicam in članom sveta mestne 
četrti 

 


