
 
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 
 

14. redne  seje Sveta mestne četrti, ki je bila v ponedeljek, 11.oktobra  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, Aleš Antolinc, Zlatko 
Krajnc in Nadja Emeršič 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Diana Slekovec, referent 
 

UPRAVIČENO ODSOTNI: 
Nastja Gajser, Slavica Petek,  Slavica Senekovič, 
 
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 12. redne  seje ter 8. in 9. dopisne seje 
4. Prireditve ob »Dnevu Maribora« 
5. Seznanitev z realizacijo finančnega načrta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci za 

obdobje I-VI/2021 

6. Poročilo o sestanku komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje 
prostora in varovanje okolja 

7. Vprašanja in pobude 
8.  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 14. redne  seje sveta Mestne četrti: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne  seje ter 8. in 9. dopisne seje 
4. Prireditve ob »Dnevu Maribora« 
5. Seznanitev z realizacijo finančnega načrta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci za 

obdobje I-VI/2021 

6. Poročilo o sestanku komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje 
prostora in varovanje okolja 

7. Vprašanja in pobude 
     8.  Razno 
 
 
 

3. 
Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje in 8. ter 9. 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  12. redne seje, z 
dne 03.marca 2021 in 8. in 9.  dopisne seje 
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4. 
Prireditve ob »Dnevu Maribora« 

 
  

Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom po 
elektronski pošti. Obrazložite prireditev ob dnevu Maribora  je podal predsednik 
Sveta MČ. Pove, da bo 19. oktobra dan odprtih vrat v MČ. Ročnodelke DU bodo 
pripravile razstavo, čebelarji Čebelarskega društva Pobrežje – Duplek bodo 
predstavili svoje izdelke. Predsednik vpraša, če ima kdo še kakšen predlog. Člani 
niso predstavili nobenega novega predloga. V sredo, 20.10. pa je predviden pohod  
na več vrhov Maribora, kjer bodo prižgali kresove. 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 prireditvami ob »Dnevu 
Maribora« 
 
 
 
 

5. 
Seznanitev z realizacijo finančnega načrta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci za 

obdobje I-VI/2021 
 
 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Točko 
dnevnega reda je odprl predsednik, ki  obrazloži situacijo glede finančnega stanja. 
Tekoče zadeve se pokrivajo iz proračuna, več denarja je bilo porabljeno predvsem 
zaradi kurjave, ker je bila huda zima. Nekaj zadev je bilo realiziranih, nekatere pa 
bodo v drugem polletju 2021. 
Po razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in z 8 glasovi  ZA  sprejeli: 
 
 
4. SKLEP:  

Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani z realizacijo finančnega načrta MČ 
Brezje-Dogoše-Zrkovci za obdobje I-IV/2021 
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6. 
Poročilo Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in 

varovanje okolja 
 

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. Pove, da so zelo razočarani nad odzivom strokovnih 
služb MOM, ki na sestankih samo obljubljajo, nato pa se skoraj nič ne naredi.  
Zlatko Krajnc vpraša, kako je hitrostnimi ovirami in pločnikom v ulici Na podrtem. 
Odgovori predsednik Sveta MČ, ki pove, da so zadeve v teku. Dvignjen prehod za 
pešce bi naj  naredili do konca letošnjega leta, hitrostne ovire in pločnik pa so 
predvideni za drugo leto. 
Marija Stolnik vpraša, kako je stanje s kolesarskimi stezami v MČ. Odgovori Ivan 
Gregurič, ki pove, da so zadeve v teku, vendar je problem to, da so v domeni države 
in MČ nima velikega vpliva na realizacijo. 
Alojz Roj pove, kako daleč je dograditev vrtca v Brezju. Dva javna razpisa sta padla v 
vodo zaradi prevelike razlike v ceni, sedaj se pripravlja tretji razpis za katerega upa, 
da bo uspešen. 
Ob 19.40 se Nadja Emeršič opraviči in zapusti sejo, tako, da je prisotnih še 7 članov 
Sveta MČ. 
Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 7 
glasovi ZA sprejeli: 

 
 

 
5.SKLEP: 

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

7. 
Vprašanja in pobude 

 
Predsednik Sveta MČ odpre točko in predlaga, da bi letos kljub epidemiološkim 
razmeram pripravili obisk Božička v MČ. Predlaga, da se Božiček na kočiji popelje 
skozi naselja ter se za kratek čas ustavi v vsakem naselju in razdeli simbolična 
darilca. Člani Sveta se s predlogom strinjajo in zadolžijo Komisijo za organiziranje in 
sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, da pripravi 
program ob obisku Božička v MČ. 
Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 7 
glasovi ZA sprejeli: 
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6.SKLEP: 

Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci predlaga, da Božiček obišče 
vsa naselja v MČ. Za program in organizacijo se zadolži Komisija za 
organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih 
prireditev 
 
 

Ivan Gregurič pove, da ga moti, da v času praznikov v MČ niso izobešene zastave na 
drogovih, kot je to praksa v centru  mesta. Predlaga, da Svet MČ sprejme sklep s 
kateri predlagajo, da se zastave izobesijo v času praznikov. Člani Sveta se s 
predlogom strinjajo. 
 
Po kratki razpravi  so na  predlog predsednika prisotni glasovali in soglasno s 7 
glasovi ZA sprejeli: 
 
7.SKLEP: 
Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci predlaga, da se ob državnih 
praznikih v MČ izobesijo zastave istočasno, kot v centru mesta 
 
 
 
 

8. Razno 
 
 
Pod točko razno ni bilo razprave zato se predsednik Sveta MČ zahvali prisotnim 
članom Sveta in zaključi sejo ob 20.10. 
 
 
 
Pripravila: 
Diana SLEKOVEC 
Referentka  

Predsednik sveta MČ  
Brezje-Dogoše-Zrkovci 

Oton ŠTRUCL 
 
 
Poslano: 
 

- članicam in članom sveta mestne 
četrti 

 


