Krajevna skupnost Bresternica-Gaj
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA
Številka: 01300-93/2018-4
Datum: 22. 10. 2018
ZAPISNIK
22. Redne seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v ponedeljek, 20. avgusta 2018 ob 18.
uri v sejni sobi na sedežu krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Janez Točaj, Eva Zupanc, Valter Pristovnik,
Hermina Grace, Aleš Žgur
OSTALI PRISOTNI:
Marjetka Hauptman – Referent
Primož HEDL – Predsednik sveta

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev izvajalca investicijskega vzdrževanje cest v letu 2018
4. Razpis za preplastitev ceste na območju Gaja
5. Potrditev dogodkov krajevnega praznika 2018
6. Potrditev ponudb zamenjave električne inštalacije v prostorih tajništva KS
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Primož HEDL je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 6 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 s 6 glasovi ZA sprejeli
1. SKLEP:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev izvajalca investicijskega vzdrževanje cest v letu 2018
4. Razpis za preplastitev ceste na območju Gaja
5. Potrditev dogodkov krajevnega praznika 2018
6. Potrditev ponudb zamenjave električne inštalacije v prostorih tajništva KS
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
3.
Potrditev izvajalca investicijskega vzdrževanje cest v letu 2018
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Predsednik prisotne seznani, da je izbran izvajalec za investicijsko vzdrževanje cest na
območju KS v tekočem letu. Najcenejšo ponudbo je posredovalo podjetje Nigrad d.d. v
znesku 21.117,22 €. Ostala dva ponudnika sta bila dražja.
Štefan SEDAK s.p.

30.390,20

Višja cena

Marko ŽELJ s.p.

31.842,00

Višja cena

Na predlog predsednika so
prisotni glasovali o potrditvi izvajalca in soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrjuje podjetje Nigrad d.d. kot najcenejšega ponudnika za
investicijsko vzdrževanje cest na območju KS v letu 2018.
4.
Razpis za preplastitev ceste na območju Gaja
Predsednik Sveta prisotnim predlaga, da v kolikor bi ostala finančna sredstva na postavki
komunale, bi MOM – UKPP predlagali preplastitev cestnega odcepa Gaj – Finster. Na
predlog predsednika so prisotni glasovali o morebitni preplastitvi in soglasno s 6 glasovi ZA
sprejeli
3. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti Bresternica – Gaj odloči, da se lahko za morebiten
preostanek finančnih sredstev na komunalni postavki predlaga MOM – UKPP
preplastitev cestnega odcepa Gaj – Finster.
5.
Potrditev dogodkov krajevnega praznika 2018
Predsednik sveta, g. Hedl prisotne seznani, da je program v sklopu 15. Krajevnega praznika
KS sestavljen in dorečen. Prav tako so znani dobitniki priznanj in častni krajan. Ker KS
Bresternica – Gaj v tem letu praznuje 40. Obletnico delovanja, predlaga, da se na koncu
svečane proslave krajanke in krajane počasti z hrano – golažem.
Po razpravi so prisotni na predlog predsednika glasovali in soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
4. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti Brestrnica – Gaj potrjuje predlagane dogodke in aktivnosti v
sklopu 15. Krajevnega praznika KS Bresternica – Gaj, ki bodo potekali med 15. 9. in 22.
9. 2018. Prav tako Svet potrjuje izdajo naslednjih naročilnic za potrebe krajevnega
praznika:
 Postavitev šotora v znesku 800 €,
 Izdelava priznanj in zahval v znesku 200 €,
 Lutkovno predstavo v znesku 300 €,
 Nabavo pokalov v znesku 100 €,
 Protokolarna darila (cvetje in vino) v znesku 200 €,
 Živa glasba – ansambel Štajerski fakini v znesku 600 €,
 Pogostitev nastopajočih in nagrajencev ter krajanov v znesku 900 €,
 Varnostno službo v znesku 300 €
Predsednik Komisije za priznanja in zahvale, g. Pristovnik prisotne seznani, da je na seji
komisije bilo dogovorjeno glede letošnjih nagrajencev in predlaga Svetu KS, da se
nagrajence potrdi.
Po razpravi so prisotni na predlog predsednika glasovali in soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
5. SKLEP:
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Svet KS Bresternica – Gaj potrdi predloge nagrajencev, katere predlaga Komisija za
priznanja in zahvale:
Priznanja prejmejo:
Trgovina Mercator, Stanko Nayalinski, Simon Hauptman, Edward Weiss, Primož Merf
in Drago Senica.
Naziv častnega krajana se podeli dirigentu Simonu Robinsonu.
6.
Potrditev ponudb zamenjave električne inštalacije v prostorih tajništva KS
Predsednik pove, da so prispele tri ponudbe za zamenjavo električne inštalacije, katera je v
zelo slabem stanju. Najcenejši je Peter Golob s.p.
Na predlog predsednika so prisotni glasovali in soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
6. SKLEP :
Svet KS Bresternica – Gaj potrdi najcenejšo ponudbo za izvedbo zamenjave električne
inštalacije v tajništvu KS, v vrednosti 969,90 € izvajalca Golob Petra s.p.
7.
Vprašanja in pobude
Predsednik sveta prisotne povabi k udeležbi dogodkov v sklopu 15. Krajevnega praznika.
G. Pristovnik opomni, da morajo biti rezervirani stoli za Svet KS in nagrajence v sklopu
proslave ter nato označene mize za pogostitev.
G. Pristovnik predlaga, da se pošlje dopis županu ali prošnja za sestanek glede izgradnje
zahodne obvoznice.
8.
Razno
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo.
Sejo je predsednik zaključil ob 18:50 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

