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*0130-40/2022-2* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA MESTNE 

ČETRTI  
BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 

  
NASLOV 
GRADIVA: 

 
INVENTURNI ELABORAT 

 

  
GRADIVO 
PRIPRAVILI: 

Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
in popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev 
Urad za finance in proračun, Sektor za računovodstvo MOM 
 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

Oton Štrucl, predsednik Sveta MČ 

  
POROČEVALEC: Ivan Gregurič 

 
  

  
PREDLOG 
SKLEPA: 

1.  Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejema 
poročilo popisne komisije za popis neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja 
za leto 2021. 

 
2. Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejema 

inventurni elaborat popisa  sredstev terjatev in obveznosti   
na  dan  31. december  2021. 

  
OBRAZLOŽITEV: 
 
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 2021  je 
sestavljena iz predsednika in dveh članov:  
 

- Predsednik – Ivan Gregurič 
- Članica – Marija Stolnik 
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- Član – Alojz Roj 
 
Komisija je svoje delo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravila 07.01.2022 
ter pripravila naslednje: 
 

1. Poročilo o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega 
inventarja s stanjem na dan 31.12.2021 
 

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 
Popis je bil opravljen na lokaciji MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, na trati 2 
 
Popisna komisija predlaga svetu (predlogi, odpisi): 
 
OSNOVNA SREDSTVA (VSE): 

- Odpis, tiskalnik HP OJ PRO 8610, inv. številka 030073 
 

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 31.12.2021 zajema naslednje 
postavke: 
 

- Stanje splošnega sklada za drugo 
874,97 EUR 
 
 

3. Poročilo o popisu terjatev in obveznosti s stanjem na dan 31.12.2021 zajema 
naslednje postavke: 
 

- Stanje terjatev (skupaj)              13.457,31  EUR 
- Stanje obveznosti (skupaj)         25.422,58  EUR 

 
 

4. Poročilo o popisu denarnih sredstev na dan 31.12.2021 
 

- Stanje sredstev na TRR                                            1.069,89  EUR 
- Zaporedna številka UJP izpiska                                 86 
- Naročilnica zaključena z zaporedno številko             21-00012 
- Izdani računi zaključeni z zaporedno številko            21-0015 
- Neplačani odhodki (konti skupine 18)                        20.749,14 EUR 
- Neplačani prihodki (konti skupine 28)                        8.978,79 EUR 
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Številka:0130-40/2022-3 
Datum: 09.03.2022 

*0130-40/2022-3* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA MESTNE 

ČETRTI  
 

  
NASLOV GRADIVA: POSLOVNO POROČILO TER OCENA TVEGANJA ZA LETO 2021 

 
 

 

  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

 
Služba za MČ in KS 
 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

 
Oton Štrucl, predsednik Sveta MČ 

  
POROČEVALEC: Oton Štrucl, predsednik Sveta MČ 

  
  
PREDLOG 
SKLEPA:         

Svet Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci se seznani s   

Poslovnim poročilo o poslovanju Mestne četrti Brezje-Dogoše-

Zrkovci  v letu 2021  

 
  

  

OBRAZLOŽITEV: 
 
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 
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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 2021 

 

 
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 2021.  
 
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 2021 zaradi pandemije Covida 19 ni bila v skladu s planom. 
  
 

PRIHODKI 

Prihodki Mestne četrti za leto 2021 so znašali  14.906,01 € 

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

1. nakazilo za materialne stroške je bilo 3.518,65 € 
2. za programe  dela  3.360,73 € 
3. vzdrževanje javnih poti  7.498,71 € 
4. vlaganja v objekte in opremo 527,92 € 

 
Na TRR Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci se je na dan 31. 12. 2021 nahajalo 1.069,89 € 

 

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 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 2021 mestna četrt ni organizirala 
nobene prireditve, razen položitve spominskega venca v spomin padlim junakom iz 2. 
svetovne vojne v mesecu oktobru in obisk Božička po naseljih mestne četrti. 
 
 

VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PLANIRANIH PROGRAMOV IN NALOG V 
LETU 2021 

 
 
 
Izvajanje planiranih nalog v preteklem letu je temeljilo in potekalo na sprejetih programih za 
leto 2021, 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 2021 smo zaradi pandemije Covida-19 realizirali manj  aktivnosti ( organiziranih ni bilo 
prireditev, ki običajno potekajo v mestni četrti čez celo leto): 



 5 

 

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

• Obisk Božička in obdarovanje otrok po naseljih mestne četrti v mesecu decembru 

• 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 2021, so se v 
zadevnem obdobju izvajale na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2021, se niso v 
celoti realizirali. 
Sredstva, s katerimi je v letu 2021 razpolagala mestna četrt, so bila pridobljena in porabljena 
namensko oziroma v skladu z zastavljenim planom. 

 
 

Pripravila:                                                                                                 
Diana SLEKOVEC                                                                           Predsednik Sveta MČ 
                                                                                                       Brezje-Dogoše-Zrkovci 
                                                                                                                Oton Štrucl 
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Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 

Na trati 2, 2000 Maribor 
tel. št.: +386.2.2201-844, e-pošta: 
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Številka:0130-40/2022-4 
Datum: 09.03.2022 

*0130-40/2022-4* 
 
 
SVET MESTNE ČETRTI BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA 

MESTNE ČETRTI 
  
NASLOV GRADIVA: PRIREDITVE V LETU 2022 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Oton ŠTRUCL, Predsednik Sveta MČ 

 
  
POROČEVALEC: Oton ŠTRUCL, Predsednik Sveta MČ 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme in potrdi predloge 

za organizacijo in izvedbo prireditev v letu 2022 

 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
V letih 2020 in  2021 v mestni četrti ni bilo prireditev zaradi pandemije Covida – 19. V 
letošnjem letu se stanje izboljšuje in so prireditve dovoljene. Predsednik Sveta, g. Oton 
Štrucl predlaga, da bi se letos nekaj prireditev v naši mestni četrti organiziralo. 
Katere in v kakšni obliki se boste dogovorili na seji Sveta. 
 


