Krajevna skupnost Bresternica-Gaj
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA
e-pošta:
ks.bresternica-gaj@maribor.si
Številka: 01300-21/2018-6
Datum: 19. 3. 2018

ZAPISNIK
20. redne seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v četrtek, 8. marca 2018 ob 17. uri v
sejni sobi na sedežu krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Janez Točaj, Franc Rižnar, Eva Zupanc, Valter
Pristovnik, Hermina Grace, Peter Jurše, Aleš
Žgur in Stane Jurgec
OSTALI PRISOTNI:
Marjetka Hauptman – Referent
Primož HEDL – Predsednik sveta
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnikov: 19. redne seje ter 14. dopisne seje
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne in 14. dopisne seje
5. Kategorizacija cest na območju Šobra (Brda)
6. Inventurno poročilo za 2017
7. Določitev najemnin za oddane poslovne prostore
8. Izdaja letnih naročilnic za leto 2018
9. Predlog za rebalans proračuna
10. Zimska služba 2017/2018
11. Vprašanja in pobude
12. Razno
1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Primož HEDL je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 9 članic in
članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost.
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom članom po e - pošti. Pripomb k
predlaganemu dnevnem redu ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika sveta glasovali
in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 20. seje sveta krajevne skupnosti:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
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3. Obravnava in potrditev zapisnikov: 19. redne seje ter 14. dopisne seje
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne in 14. dopisne seje
5. Kategorizacija cest na območju Šobra (Brda)
6. Inventurno poročilo za 2017
7. Določitev najemnin za oddane poslovne prostore
8. Izdaja letnih naročilnic za leto 2018
9. Predlog za rebalans proračuna
10. Zimska služba 2017/2018
11. Vprašanja in pobude
12. Razno
3.
Obravnava in potrditev zapisnikov: 19. redne seje ter 14. dopisne seje
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano po e- pošti. Pripomb k
zapisniku ni bilo. Na predlog predsednika so prisotni glasovali o potrditvi zapisnikov in
soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrjuje zapisnik 19. redne seje in 14. dopisne seje sveta KS
Bresternica – Gaj.
4.
Poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne in 14. dopisne seje
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano po e- pošti. Pripomb k
sklepom ni bilo. Na predlog predsednika so prisotni glasovali o izvršitvi sklepov in soglasno
z 9 glasovi ZA sprejeli
3. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrjuje poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne seje in 14.
dopisne seje sveta KS Bresternica – Gaj.
5.
Kategorizacija cest na območju Šobra (Brda)
Predsednik sveta, g. Hedl prisotne seznani, da bo občina sprožila postopek odmere cest na
območju Šobra – Brda, kje je sedaj del ceste kategoriziran kot gozdna cesta, vmesni del je v
privatni lasti in nato nadaljevanje ceste tretiran kot kategorizirana javna pot v lasti MOM. Na
sestanku pri direktorju MU MOM, dne 14.11.2017 je bilo dogovorjeno, da bo občina uredila
parcelacijo omenjenih cest in jih kategorizirala kot nekategorizirana javna pot v lasti MOM.
Edina normalna povezovalna in dostopna pot na Šobru je cesta, ki pelje mimo zemljišč g.
Verdonika. G. Verdonik je pripravljen odstopiti cesto v javno dobro brezplačno, pod pogojem,
da se mu v neposredni bližini stanovanjske hiše uredi proti zaščitna asfaltna prevleka ter
ustrezna prometna signalizacija.
Po razpravi so prisotni na predlog predsednika glasovali o kategorizaciji ceste in soglasno z
9 glasovi ZA sprejeli
4. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti Brestrnica – Gaj odloči, da se ceste na območju Šobra – Brda
(Verdonik – Jarčič) prekategorizirajo.
KS Bresternica – Gaj se zaveže, da bo s sredstvi namenjenim za vzdrževanje cest
uredila cestno prevleko v izmeri cca 200 m ter ustrezno prometno signalizacijo v
neposredni bližini Šobra 34 b, v kolikor lastnik Jože Verdonik odstopi cesto v javno
dobro MOM.
KS Bresternica – Gaj se zaveže, da bo zadevo realizirala takoj, ko bodo zaključeni vsi
postopki parcelacije in vpis v zemljiško knjigo.
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6.
Inventurno poročilo za 2017
Tajnica v imenu inventurne komisije prebere:
POROČILO O POPISU NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
TER DROBNEGA INVENTARJA S STANJEM NA DAN 31.12.2017:
Popis osnovnih sredstev obsega 3 (tri) liste in se zaključuje z zaporedno številko 120102.
Popis drobnega inventarja zajema 1 (en) list in se zaključuje z zaporedno številko 2.
Popis je bil opravljen na naslednjih lokacijah:
Stavba KS, Na Gaj 2 in pokopališče Gaj
POROČILO O POPISU DENARNIH SREDSTEV IN ČASOVNIH RAZMEJITEV S STANJEM
NA DAN 31.12.2017
Popis zajema naslednje postavke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

stanje sredstev na TRR
zaporedna številka izpiska UJP
sredstva znamk (konti skupine 19)
naročilnica zaključena z zap. številko
izdani račun zaključen z zap. številko
pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)

1.292,12 €
160
0,00
63
65
0,00
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INVENTURNI ELABORAT POPISA SREDSTEV
TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31. DECEMBER 2017

I . OSNOVNA SREDSTVA

Popisno stanje osnovnih sredstev se ujema s stanjem v knjigovodski evidenci in je priloga k
inventurnemu elaboratu.
Opravljen je tudi popravek vrednosti osnovnih sredstev.

1. Vrednost OS - zgradb na dan 31.12.2017

11.881,21

Popravek vrednosti zgradb

1.675,40

2. Vrednost OS - zgradb v izgradnji na dan 31.12.2017

3. Vrednost OS - opreme na dan 31.12.2017

0,00

35.678,43

Popravek vrednosti opreme

29.825,27

4. Splošni sklad za neopred.dolg.sr.in opred.OS
6. Splošni sklad za drugo

16.058,97
2.723,94

Predlogi inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev so priloga k inventurnemu elaboratu.

II. DROBNI INVENTAR V UPORABI

Drobni inventar je komisija fizično popisala. Drobni inventar v uporabi je 100% odpisan in se vodi v
pomožni evidenci po vrsti drobnega inventarja.

Predlogi inventurne komisije za odpis drobnega inventarja so priloga k inventurnemu elaboratu.

III.

DENARNA SREDSTVA

Stanje denarnih sredstev je popisano na podlagi izpiskov Uprave RS za javna plačila - UJP in na podlagi
dejanskega stanja. Popisno in knjižno stanje se ujema.

1. Transakcijski račun

1.292,12

2. Porto blagajna-stanje poštnih vrednotnic

0,00

3. Pasivne časovne razmejitve (porto blagajna)

0,00

IV. TERJATVE

1. Terjatve do kupcev - najemniki

1.555,75

2. Terjatve do kupcev - ostalo
3. Kratk.terj.do nepos.upor.prorač države in občine
4. Druge terjatve - pokopališče

0,00
1.495,85
592,92

5. Neplačani prihodki (konti skupine 28)

3.412,03

Specifikacija terjatev po nazivu kupcev je priloga k inventurnemu elaboratu.

V. OBVEZNOSTI

1. Obveznosti do dobaviteljev

4.592,46

2. Obveznosti za obračunane davke in prispevke

0,00

3. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

0,00

4. Kratk.obv.do nepos.upor.prorač države in občine
5. Neplačani odhodki (konti skupine 18)

4.343,54
4.687,45

Specifikacija obveznosti po nazivu dobaviteljev je priloga k inventurnemu elaboratu.

Inventurna komisija je popis opravila v popolni sestavi in predlaga svetu MČ, da inventurni elaborat
sprejme v podani obliki.

Na predlog predsednika so prisotni glasovali in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli
5.SKLEP :
Svet KS BRESTERNICA - GAJ sprejema poročilo popisne komisije za popis osnovnih
sredstev in drobnega inventarja za leto 2017 v predloženi vsebini.
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Svet KS Bresternica - Gaj sprejema poročilo popisne komisije za popis
denarnih sredstev, obveznosti in terjatev, časovnih razmejitev in splošnega sklada s
stanjem na dan 31.12.2017.
Svet KS Bresternica - Gaj sprejema inventurni elaborat popisa sredstev terjatev in
obveznosti na dan 31. december 2017.

7.
Določitev najemnin za oddane poslovne prostore
Predsednik sveta prisotne seznani, da je enkrat letno potrebno uskladiti najemnine za
poslovne prostore.
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem sklep, o katerem so prisotni glasovali in soglasno
z 9 glasovi ZA sprejeli
6.SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj odloči, da mesečna najemnina za oddajo poslovnega
prostora ga. Šteger Jasni znaša 32,42 € in g. Juršetu Petru znaša 115,00 € in s v
primerjavi z letom 2017 ne spreminja.
Svet KS Bresternica - Gaj soglaša in potrjuje, da se urni in dnevni najemi oddaje
dvorane doma krajanov Bresternica in prostorov nekdanje šole na Gaju ne
spremenijo. Urni in dnevni najemi veljajo do nadaljnjega po sprejetem sklepu 3. redni
seje sveta KS Bresternica – Gaj.

8.
Izdaja letnih naročilnic za leto 2018
Predsednik predlaga, da se izdajo letne naročilnice in na predlog predsednika ni bilo
pripomb, zato so prisotni člani sveta glasovali in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli
7.SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se izdajo letne naročilnice:
 trgovini Mercator za čistilni material, toaletni papir in potrošni material v
vrednosti 300 €,
 trgovini Merkur za potrošni material v vrednosti 200 €,
 vrtnariji Mrak Jernej s.p. za letno urejanje okolja pred KS v vrednosti 250 € in
 cvetličarni Valerija za cvetje v protokolarni namen v vrednosti 200 €.
9.
Predlog za rebalans proračuna
Predsednik prisotne seznani, da MOM pripravlja rebalans in, da je potrebno Službi za MČ in
KS podati predloge za rebalans.
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem sklep, o katerem so prisotni glasovali in soglasno
z 9 glasovi ZA sprejeli
8.SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se v FN 2018 KS Bresternica – Gaj povečajo
sredstva v vrednosti 6.000 € na proračunski postavki 811012 Vlaganje v objekte in
opremo, konto 420500 Investicijsko vzdrževanj in izboljšave.

10.
Zimska služba 2017/2018
Predsednik sveta, g. Hedl, prisotne seznani, da je bila zimska sezona 2017/2018 zelo pestra.
Zaradi večjih količin zapadlega snega so tudi posledice bistveno večje kot bi si želeli. Slabo
pluženje in posipavanje cest je povzročilo med krajani zelo veliko nejevoljo. Krajani so se

6
obračali v tajništvo in se pritoževali nad kooperanti, da svojega dela ne opravljajo
kvalitetno in družbeno odgovorno. Na celotnem območju KS so ceste v zelo slabem stanju,
dražniki uničeni in izruvani, posipni material na travnikih in jaških.
Po razpravi predsednik predlaga v sprejem sklep, o katerem so prisotni glasovali in soglasno
z 9 glasovi ZA sprejeli
9.SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se konec meseca marca skliče sestanek z
odgovornimi na MOM in na Nigradu glede izvajanja in saniranja posledic zimske
službe.
11.
Vprašanja in pobude
Predsednik prisotne seznani, da še vedno potekajo aktivnosti glede izvedbe pešpoti ob reki
Dravi, prav tako aktivnosti v zvezi s kolesarsko potjo Bresternica – Selnica in dnevno se
koordinirajo stvari na področju komunalne infrastrukture. Pripravlja se postopek izbire
izvajalca za izgradnjo vodovodnega sistema Jelovec – Srednje.
Predsednik pove, da se težave pojavljajo pri koriščenju dvorane in predčasnega prihoda
udeležencev pred določeno aktivnostjo. Po razpravi predsednik predlaga v sprejem sklep, o
katerem so prisotni glasovali in soglasno z 9 glasovi ZA sprejeli
10.SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da lahko dvorano doma krajanov uporabljajo
občasni interesenti ob petkih in izven rednega urnika ter, da se lahko v dvorano vstopi
30 minut pred dejavnostjo z namenom priprave dvorane za določeno aktivnost.
Prednost imajo dejavnosti po urniku (plačljive).

12.
Razno
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo.
Sejo je predsednik zaključil ob 18:25 uri.

Pripravila:
Marjetka Hauptman
Referent
Primož HEDL
Predsednik sveta
Poslano:

-

članicam in članom sveta krajevne skupnosti

V vednost:

-

javnost na spletu

Priloge:

-

zapisnik prejšnje seje
poročilo o izvršitvi sklepov prejšnje seje
lista prisotnih
predlog sklepov

