Krajevna skupnost Bresternica-Gaj
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA
e-pošta:
ks.bresternica-gaj@maribor.si
Številka: 01300-151/2017-6
Datum: 13. 2. 2018

ZAPISNIK
19. seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v ponedeljek, 7. decembra 2017 ob 17. uri v
sejni sobi na sedežu krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Aleš Žgur, Peter Jurše, Hermina Grace,
Stane Jurgec, Valter Pristovnik, Točaj Janez,
Franc Rižnar, Eva Zupanc
OSTALI PRISOTNI:
Marjetka Hauptman – Referent
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED:

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje
Poročilo o izvršitvi sklepov 18. redne seje
Polletno poročilo realizacija poslovanja KS
Poročilo realizacije investicijskega vzdrževanja cest
Vprašanja in pobude
Razno

1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Podpredsednik sveta, Janez Točaj je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 8 članic
in članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost. Svojo odsotnost je opravičil predsednik
sveta Primož Hedl in pooblastil Točaj Janeza za vodenje seje.
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k predlaganem dnevnem redu
ni bilo, zato so prisotni na predlog podpredsednika sveta glasovali in soglasno z 8 glasovi ZA
sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 19. seje sveta krajevne skupnosti:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje
Poročilo o izvršitvi sklepov 18. redne seje
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5.
6.
7.
8.

Polletno poročilo realizacija poslovanja KS
Poročilo realizacije investicijskega vzdrževanja cest
Vprašanja in pobude
Razno

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano po e - pošti. Pripomb na
zapisnik ni bilo. Na predlog podpredsednika so prisotni glasovali o potrditvi zapisnika in
soglasno z 8 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrdi zapisnik 18. redne seje sveta, z dne 19. 10. 2017.

4.
Poročilo o izvršitvi sklepov 18. redne seje

Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano po e - pošti. Pripomb na
poročilo o izvršitvi sklepov ni bilo. Na predlog podpredsednika so prisotni glasovali o
potrditvi sklepov in soglasno z 8 glasovi ZA sprejeli
3. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrdi poročilo o izvršitvi sklepov 18. redne seje sveta KS
Bresternica – Gaj.
5.
Polletno poročilo realizacija poslovanja KS

Tajnica prebere polletno poročilo realizacije poslovanja KS:
ODHODKI
KS Bresternica - Gaj planira odhodke v višini 116.145,00 EUR. V obdobju januar-junij 2017
je bilo porabljenih 12.697 EUR ali 10,93 % planiranih sredstev. KS predvideva, da bodo do
konec leta 2017 porabljena vsa, v veljavnem finančnem načrtu, planirana sredstva v višini
116.145,00 EUR.
Vlaganja v objekte in opremo
V sprejetem Finančnem načrtu KS Bresternica - Gaj za leto 2017 so na tej proračunski
postavki planirana sredstva v višini 16.000,00 EUR. V obdobju januar-junij 2017 so sredstva
na tej proračunski postavki porabljena v višini 3.831 EUR ali 23,94 %. V nadaljevanju leta
2017 je planirano, da se bodo vsa preostala sredstva porabila po začrtanem sprejetem
planu.
Materialni stroški
V sprejetem Finančnem načrtu za leto 2017 je planiranih 5.745,00 EUR sredstev. V obdobju
januar-junij 2017 je bilo porabljenih 3.642 EUR ali 63 % planiranih sredstev. Največ sredstev
po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čistilni material in storitve v višini 244 EUR,
telefon v višini 183 EUR, stroški ogrevanja v višini 1.694 EUR, sejnine udeležencev članov
sej 238 EUR in električno energijo v višini 361 EUR. Do konca leta 2017 bo porabljenih
100% planiranih sredstev oz. preostanek planiranih sredstev.
Programi dela KS
Sredstva so planirana v višini 10.700,00 EUR. V obdobju januar-junij 2017 je bilo porabljenih
3.792 EUR ali 35,44 % planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo
porabljenih za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, čistilni material in storitve, izdatki za

3
reprezentanco, električno energijo in za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. V sklopu
programa dela KS so bile v navedenem obdobju izvedene ob rednih aktivnostih za krajane v
prostorih KS, še naslednje aktivnosti:
 Proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku (Prešernova proslava)
 Komediji
 Pustovanje za otroke
 Proslava ob Dnevu žena
 Proslava ob materinskem dnevu
 Velika čistilna akcija na celotnem območju KS Bresternica - Gaj
 Postavitev majskega drevesa
 Predavanje na temo temeljni postopki oživljanja
 Operna noč na Gaju
Vzdrževanje javnih poti
Sredstva so planirana v višini 80.000,00 EUR. V obdobju januar-junij 2017 ni bilo porabljenih
sredstev oziroma 0 % planiranih sredstev. Razlog za neporabljena sredstva so predolgi
postopki javnih naročil, kajti KS je šele konec meseca junija pridobila vso potrebno
dokumentacijo za realizacijo rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest na območju KS
Bresternica – Gaj. Predvidevamo, da bomo do konec leta 2017 porabili vsa planirana
sredstva na tej postavki.
Upravljanje pokopališč
Sredstva za leto 2017 so planirana v višini 3.700,00 EUR. V obdobju januar-junij 2017 je bilo
porabljenih 1.433 EUR oziroma 38,73 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za
redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, elektrika in
zavarovanje mrliške vežice.
Vsa sredstva so bila porabljena namensko, racionalno in skladno z veljavnim Finančnim
načrtom za leto 2017.
PRIHODKI
Krajevna skupnost Bresternica – Gaj je v letu 2017 planira prihodke v višini 116.145 EUR. V
obdobju januar – junij je bilo prejetih 12. 697 EUR oziroma 10,93 % plana.
Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Sredstva na tej postavki predstavljajo prejete najemnine za poslovne prostore in urne najeme
oddaje dvorane v višini 2.700 EUR, realizirana so obdobju jan – jun v višini 2.215 EUR
ozirom 82,03 % plana.
Prihodki od drugih najemnin (grobovi)
Sredstva na tej postavki predstavljajo prejete najemnine za grobna mesta na pokopališču na
Gaju in so planirana v višini 2.300 EUR, realizirana v obdobju jan- jun pa v višini 90,04 %.
Drugi prihodki od premoženja
Prihodki so planirani v višini 200 EUR za pogrebne storitve, realizirani v obdobju jan – jun pa
v višini 455 EUR oziroma 227 % plana.
Prejete donacije
Planirani prihodki od donacij znašajo 2.300 EUR in so v obdobju jan – jun realizirani v višini
1.820 EUR oziroma 79,13 %.
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Prejeta sredstva iz občinskega proračuna
Največ sredstev je planiranih iz občinskega proračuna in sicer v višini 107.545 EUR, v
obdobju jan – jun je realizacija 7.226 EUR oziroma 6,72 %.
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano po e - pošti. Pripomb na
podano poročilo ni bilo. Na predlog podpredsednika so prisotni glasovali o seznanitvi
polletne realizacije in soglasno z 8 glasovi ZA sprejeli
4. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil s polletno realizacijo poslovanja KS.

6.
Poročilo realizacije investicijskega vzdrževanja cest

Podpredsednik sveta, Janez Točaj prisotne seznani, da je redno vzdrževanje cest tekom leta
potekalo v skladu z dogovorom in potrebami na terenu.
Glede investicijskega vzdrževanja cest prisotne seznani, da sta oba kritična odcepa cest
asfaltirana. Z izvajalcem je dogovorjeno, da še v tem mesecu uredi mulde na obeh cestah.
Pa razpravi so prisotni na predlog podpredsednika glasovali in soglasno z 8 glasovi ZA
sprejeli
5. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrdi delno realizacijo investicijskega vzdrževanja ceste na
Šobru in Gaju nad Mariborom. Z izvajalcem se sklene dogovor, da se mora cesta v
naslednjem tednu dokončno urediti v skladu s pogodbo in popisom del. Izvajalec
mora urediti mulde, v kolikor se ta dela ne opravijo, mora tajnica plačati delno račun
oziroma pri plačilo odšteti zaračunan deleže ureditve muld na obeh cestnih odcepih.
6. SKLEP:
Tajnica pošlje Vodji Službe za MČ in KS vprašanje glede prenosa neporabljenih
namenskih proračunskih sredstev. Prejeti odgovor posreduje članom sveta KS.

7.
Vprašanja in pobude
G. Pristovnik podaja pobudo, da se v Bresternici uredi javna razsvetljava na lokaciji od
prehoda za pešce (pri garažah) do teniških igrišč, Pizzerije Sidro in vse do glavne ceste
GO1. Ker se veliko krajanov sprehaja po tej poti, bi bilo zelo primerno, da se na omenjeni
lokaciji uredi javna razsvetljava. Naj omenimo še to, da je celotno omenjeno področje
opredeljeno z zakonom kot Krajinski park. Daje pobudo, da se v Bresternici izolirajo vse žice
na daljnovodih. Neizolirane žice povzročajo sevanje in posledično bolezen krajanov.
Ponovno naj se poda pobuda na MOM, da se postavijo opozorilne table, da je potrebno pse
imet na povodcih, prav tako obvestit pristojne, da se ne upoštevajo prometni predpisi na
relaciji ceste G01(prilagoditev hitrosti vožnje).
G. Pristovnik prilaga pobude k zapisniku kot prilogo.

8.
Razno
Podpredsednik sveta, g. Točaj prisotne seznani s prijetimi vlogami za koriščenje prostorov v
letu 2018. Prošnjo za koriščenje prostorov so podali Mešani pevski zbor Gaj, Društvo za
lepše življenje in Anita Čanadi.
Pa razpravi so prisotni na predlog podpredsednika glasovali in soglasno z 8 glasovi ZA
sprejeli
7. SKLEP:
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Svet krajevne skupnosti soglaša, da se z vlagatelji poslanih vlog sklenejo dogovori
oziroma pogodbe o koriščenju prostorov.
G. Jurgec je prisotne člane seznanil, da je zelo razočaran nad delovanjem KS do kulturnih
prireditev ter delovanja Kulturne komisije. No more razumet, da ni denarja za kulturne
prireditve, za pogostitev nastopajočih in za izvedbo celotnega zastavljenega programa.
Poslal bo pismo županu glede finančne problematike, predsedniku KS, da mu ne stoji ob
strani in da ne podpira izvedbo programa dela. Razmišlja, da bo odstopil s funkcije
predsednik Komisije za kulturne prireditve.
Tajnica KS pove, da ni res, da predsednik ne podpira kulturne prireditve. Pove, da finančna
sredstva niso odvisna od predsednika KS, ampak od potrjenega finančnega plana, katerega
potrdi mestni svet. Je pa res, da so finančna sredstva za izvajanje programa dela minimalna.
Usmerjenost MOM je, da se krajanom ponudijo brezplačne aktivnosti v prostorih KS in ne
tako visoko zastavljeni programi kot jih ima KS Bresternica – Gaj. Tajnica poudari, da
predsednik KS za vsako prireditev Kulturne komisije na svoje stroške tiska plakate in
pomaga pri pripravi dvorane.
G. Rižnar doda, da moremo biti hvaležni g. Jurgecu, da se trudi, da je kultura v kraju na tako
visokem nivoju. Predlaga, da naša mestna svetnika predstavita program dela na MOM.
G. Pristovnik je mnenja, da KS nima pravega načina delovanja in usklajenosti z MOM. Pove,
da je potrebno donacije zbirat celo leto.
Tajnica doda, da so se zbirala donacije za izvedbo čistilne akcije, operne noči in krajevnega
praznika. Pri vseh zaprosilih so bila odobrena donacijska sredstva.
G. Pristovnik se zaveže, da bo še v tem letu ureditev sestanek pri županu MOM, dr.
Fištravcu na temo Kulturne prireditve v KS Bresternica – Gaj.
G. Točaj predlaga, da se na MOM zaprosi za povečanje finančnih sredstev za izvedbo
dogodkov v okviru programa dela.
G. Pristovnik predlaga in daje pobudo, da bi morala KS izdajati krajevni časopis.
Pod to točko dnevnega reda se je podpredsednik zahvalil za udeležbo.
Sejo je podpredsednik zaključil ob 18:50 uri.

Pripravila:
Marjetka Hauptman
Referent
Primož HEDL

Predsednik sveta
Poslano:

-

članicam in članom sveta krajevne skupnosti

V vednost po elektronski pošti:

-

javnost na spletu

Priloge:

-

listna prisotnih
zapisnik prejšnje seje
poročilo o izvršitvi sklepov prejšnje seje
predlog sklepov
dopis/pobude g. Pristovnika

