Krajevna skupnost Bresternica-Gaj
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA
e-pošta:
ks.bresternica-gaj@maribor.si
Številka: 01300-41/2019-5
Datum: 21. 3. 2019

ZAPISNIK
2. redne seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v četrtek, 14. marca 2019 ob 18. uri v
sejni sobi na sedežu krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Valter Pristovnik, Karmen Robič, Hermina Grace, Vesna Žuraj,
Aleš Žgur, Peter Jurše
OSTALI PRISOTNI:
Marjetka Hauptman – Referent
Primož HEDL – Predsednik sveta
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Eva Zupanc in Dragica Missia
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. Redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj ter poročila o
izvršitvi sklepov
4. Poročilo inventurne komisije o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev ter drobnega inventarja s stanjem na nad 31.12.2018 ter denarnih sredstev in
časovnih razmejitev
5. Seznanitev in potrditev realizacije finančnega načrta KS Bresternica – Gaj za leto 2018
6. Osnutek finančnega načrta KS Bresternica – Gaj za leto 2019 in 2020
7. Seznanitev s proračunom MOM za leto 2019 (1. branje)
8. Seznanitev uporabnikov prostorov
9. Seznanitev z postopkom oddaje poslovnih prostorov po metodi neposredne pogodbe z
objavo namere
10. Cenik oddaje prostorov KS Bresternica - Gaj
11. Potrditev naročilnic v obdobju začasnega financiranja
12. Potrditev delovnih teles KS Bresternica – Gaj
13. Snemanje sej Sveta KS Bresternica – Gaj ter objava zapisnikov na spletno stran KS
14. Aktivnosti v mesecu aprilu 2019
15. Vprašanja in pobude
16. Razno

1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

(01300-41/2019-5)

*01300-41/2019-5*
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Predsednik sveta, Primož HEDL je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 7 članic
in članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost. Svojo odsotnost sta opravičili Eva
Zupanc in Dragica Missia.

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 predsednika sveta glasovali in soglasno s 7 glasovi ZA
sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti Bresternica - Gaj sprejema dnevni red 2. Redne seje sveta
krajevne skupnosti:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. Redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj ter
poročila o izvršitvi sklepov
4. Poročilo inventurne komisije o popisu neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev ter drobnega inventarja s stanjem na nad 31.12.2018 ter
denarnih sredstev in časovnih razmejitev
5. Seznanitev in potrditev realizacije finančnega načrta KS Bresternica – Gaj za
leto 2018
6. Osnutek finančnega načrta KS Bresternica – Gaj za leto 2019 in 2020
7. Seznanitev s proračunom MOM za leto 2019 (1. branje)
8. Seznanitev uporabnikov prostorov
9. Seznanitev z postopkom oddaje poslovnih prostorov po metodi neposredne
pogodbe z objavo namere
10. Cenik oddaje prostorov KS Bresternica - Gaj
11. Potrditev naročilnic v obdobju začasnega financiranja
12. Potrditev delovnih teles KS Bresternica – Gaj
13. Snemanje sej Sveta KS Bresternica – Gaj ter objava zapisnikov na spletno stran
KS
14. Aktivnosti v mesecu aprilu 2019
15. Vprašanja in pobude
16. Razno

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 1. Redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj ter
poročila o izvršitvi sklepov
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano članom in članicam po e pošti. Pripomb k zapisniku in sklepom ni bilo. Na predlog predsednika so prisotni glasovali
o potrditvi zapisnika in izvršitvi sklepov ter soglasno s 7 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj potrdi zapisnik 1. redne seje Sveta KS Bresternica - Gaj.
3. SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 1. redne seje
Sveta KS Bresternica - Gaj.
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4.
Poročilo inventurne komisije o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev ter drobnega inventarja s stanjem na nad 31.12.2018 ter denarnih
sredstev in časovnih razmejitev
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano članom in članicam po e pošti. Predsednik sveta KS povzame poročilo inventurne komisije. Ker ni bilo pripomb k tej
točki, so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o potrditvi poročila inventurne
komisije o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega
inventarja s stanjem na nad 31.12.2018 ter denarnih sredstev in časovnih razmejitev ter
soglasno s 7 glasovi ZA sprejeli
4. SKLEP:
Svet KS BRESTERNICA - GAJ sprejema poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev
in drobnega inventarja za leto 2018 v predloženi vsebini ter potrjuje odpis:
osnovna sredstva:
odpis kosilnice active 26 b (kosilnica ne deluje in se nahaja v šoli na Gaju)

5. SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj sprejema poročilo popisne komisije za popis denarnih sredstev,
obveznosti in terjatev, časovnih razmejitev in splošnega sklada s stanjem na dan 31.12.2018.

6. SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj sprejema inventurni elaborat popisa sredstev terjatev in obveznosti
na dan 31. 12. 2018.

5.
Seznanitev in potrditev realizacije finančnega načrta KS Bresternica – Gaj za
leto 2018
Pod to točko predsednik sveta KS pove, da so sredstva, s katerimi je KS Bresternica – Gaj v
letu 2018 razpolagala bila pridobljena in porabljena namensko.
Prihodki so sestavljeni od prejetih sredstev:
 proračuna Mestne občine Maribor za materialne stroške, program dela, komunalo,
pokopališko dejavnost v višini 85.537,81 €
 od donatorjev v višini 3.030,00 €
 od premoženja, ki ga ima krajevna skupnost v upravljanju (najemnine za poslovne
prostore) v višini 4.343,26 €
 prihodki iz naslova odškodnin v višini 146,40 €
 od najemnin grobov v višini 2.240,93 € in
 drugi stroški pokopališke dejavnosti v višini 190,39 €
 prenos neporabljenih sredstev preteklih let v višini 1.292,12 €
Skupna realizacije prijetih sredstev finančnega načrta za leto 2018 znaša 96.780,91 €.
Odhodki so bili porabljeni v skladu s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2018. Odhodki so
bili porabljeni za:
 materialne stroške v višini 5.038,96 €,
 program dela v višini 13.381,69 €,
 vlaganje v objekte in opremo v višini 1.116,30 €,
 komunala v višini 69.008,21 € in
 pokopališka dejavnost v višini 3.316,77 €
Skupna realizacija odhodkov za leto 2018 znaša 91.861,93 €.
Krajevna skupnost Bresternica-Gaj se je kot že vsa leta srečevala s problemi predvsem na
področju komunale, družbene dejavnosti in sociale.
Uspešno smo sodelovali:
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s strokovnimi službami MOM,
se angažirali pri rednem vzdrževanju državnih, lokalnih, javnih, gozdnih in dostopnih
poteh skupaj z Uradom za komunalo, promet in prostor, Režijskim obratom MOM
Nigradom in Cestnim podjetjem Murska Sobota,
 urejali sanacijo potoka v Bresterniški grabi,
 skrbeli za vzdrževanje spomenikov in obeležij,
 skrbeli za urejanje zelenic v Bresternici in na Gaju,
 nadaljevali aktivnosti ureditve zemljiškoknjižnih dejanj centra Gaja (cerkev – MOM),
 izvedli zastavljen program dela v okviru finančnih zmožnostih,
 uspešno izvedli prireditev Operna noč na Gaju,
 uspešno izvedli krajevni praznik, kateri je potekal cel teden v mesecu Septembru,
 dobro sodelovanje z vsemi strokovnimi službami MOM: predvsem s Službo za MČ in
KS, Režijskim obratom, Uradom za komunalo, promet in prostor, Medobčinskimi
inšpekcijskimi službami, s patronažno službo, Centrom za socialno delo –
Materinskim domom, Civilno zaščito in vodstvom MOM,
 skrbeli oz. gospodarili s šolsko zgradbo na Gaju in Domom krajanov,
 sodelovali s sosednjimi KS in občinami ter z društvi v kraju,
 izpeljali redne seje sveta KS Bresternica-Gaj in komisij,
 aktivno pristopili k reševanju prenosa ceste v javno dobro na območju Šobra – Brda,
 aktivno sodelovali pri pridobivanju dokumentacije za ureditev pešpoti ob reki Dravi,
 koordinirali sestanke na temu kolesarske poti Bresternica – Selnica,
 aktivno sodelujemo v investicijskih projektih izgradnje vodovnega omrežja na
celotnem območju,
 smo pobudniki in soudeleženci pri koordinacijah reševanje zemljišč bivšega Motela
Bresternica.
KS Bresternica – Gaj je v letu 2018 izdala 43 naročilnic in poslovanje zaključila pozitivno z
stanjem na dan 31.12.2018 v znesku 4.884,17 €.



Ker ni bilo pripomb k tej točki, so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o
seznanitvi realizacije finančnega načrta KS Bresternica – Gaj za leto 2018 ter soglasno s 7
glasovi ZA sprejeli
7. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil in potrjuje poročilo realizacije finančnega
načrta KS Bresternica – Gaj za leto 2018.

6.
Osnutek finančnega načrta KS Bresternica – Gaj za leto 2019 in 2020
Gradivo za to točko je bilo posredovano članicam in članom Sveta KS po e- pošti. Ker ni bilo
pripomb, predsednik predlaga prisotnim v sprejem sklep o seznanitvi finančnega načrta KS
Bresternica – Gaj za leto 2019 in 2020. Sklep je bil s 7 glasovi za sprejet
8. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj potrjuje seznanitev s predlogom finančnega načrta KS
Bresternica – Gaj za leto 2019 in 2020.

7.
Seznanitev s proračunom MOM za leto 2019 (1. branje)
Gradivo za obravnavo te točke je bilo posredovano članicam in članom po e – pošti.
Predsednik sveta pove, da je finančni načrt KS spremenjen, odvzeta so sredstva na postavki
vlaganje v objekte in opremo ter na vzdrževanju cest. Pove tudi, da v sami sestavi proračuna
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ni zaslediti imensko nobene cesta za KS Bresternica – Gaj, katera bi bila v planu
investicije ali preplastitve.
G. Pristovnik daje pobudo, da se skliče sestanek z vsemi predsedniki KS v MOM, saj se
bistveno razlikujemo od delovanja MČ in je prav, da se obravnava skupna tematika na
sestanku ter preuči Zakon o financiranju občin.
Ker ni bilo dodatnih pripomb ali predlogov k tej točki, so prisotni na predlog predsednika
soglasno glasovali o seznanitvi proračuna MOM za leto 2019 (1. branje) ter soglasno s 7
glasovi ZA sprejeli
9. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj potrjuje seznanitev s finančnim načrtom KS Bresternica –
Gaj za leto 2019, kateri je del proračunom MOM za leto 2019 (1. branje)

8.
Seznanitev uporabnikov prostorov
Predsednik pove, da trenutni uporabniki prostorov v letu 2019 in s katerimi je sklenjen
dogovor o uporabi so:
 Dragica Čoderl;
 Društvo za lepše življenje;
 Fotografsko društvo Toti foto;
 Mešani pevski zbor Gaj;
 Gibalnica Hop hop, Rok Stegne s.p.;
 Grega Komac;
 Edi Pleteršek
Ker ni bilo pripomb k tej točki, so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o
seznanitvi uporabnikov prostorov ter soglasno s 7 glasovi ZA sprejeli
10. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil z
prostorov uporabnikov.

podpisanimi dogovori o uporabi

G. Peter Jurše zapusti sejo sveta.

9.
Seznanitev z postopkom oddaje poslovnih prostorov po metodi neposredne
pogodbe z objavo namere
Gradivo k tej točki je bilo posredovano članicam in članom. Marjetka k obrazložitvi gradiva
pove,da pogodbe, ki so bile sklenjene že prej, za nedoločen čas (ostanejo enake kot so bile
do sedaj).
Nove pogodbe se bodo sklepale po novem postopku v skladu z zakonom in navodilom,
katerega smo MČ in KS prejeli iz strani Urada za gospodarske dejavnosti.
G. Pristovnik in g. Hedl imata pomisleke glede navodil in samega pogleda v prostore med
izvajanjem aktivnostih.
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Ker ni bilo dodatnih pripomb k tej točki, so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali
o seznanitvi navodil za oddajo prostorov ter soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
11. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil z navodili za oddajo poslovnih prostorov po
metodi neposredne pogodbe z objavo namere, katera je pripravil Urad za gospodarske
dejavnosti,Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori MOM. Svet KS
Bresternica – Gaj se z navodili ne strinja in apelira na Mestno občino Maribor, da
postopek oddaje prostorov ostane takšen kot v preteklosti, saj MOM nima vpogleda v
koriščenje prostorov na terenu.

10.
Cenik oddaje prostorov KS Bresternica – Gaj
Predsednik pove, da je potrebno določiti cenik oddaje prostorov.
Ker ni bilo pripomb k tej točki, so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o ceniku
za oddajo prostorov ter soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
12. SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj potrdi oddajo prostorov po naslednjih cenah:
DVORANA DOMA KRAJNOV BRESTERNICA
Vrsta najemna
urni najem
dnevni najem
OŠ GAJ NAD MARIBOROM
Vrsta najemna
urni najem
dnevni najem

Cena najema
12,00 € s stroški
80,00 € (505€ najemnina, 25 € čiščenje)
Cena najema
6,00 € s stroški
33,00 € s stroški

13. SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj odloči, da mesečna najemnina za oddajo poslovnega
prostora ga. Šteger Jasni znaša 32,42 € in mesečna najemnina za oddajo poslovnega
prostora g. Juršetu Petru znaša 115,00 €. Cenik velja do preklica.
11.
Potrditev naročilnic v obdobju začasnega financiranja
Predsednik pove, da še MOM nima sprejetega proračuna za leto 2019 in predlaga, da se za
nemoteno poslovanje KS izdajo naročilnice za obdobje začasnega financiranja (april – junij).
Potrebno je zagotoviti nemoteno delovanje čiščenja prostorov in vzdrževanje pokopališča.
Ker ni bilo pripomb k tej točki, so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o
naročilnicah v obdobju začasnega financiranja ter soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
14. SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj potrdi izdajo naročilnice Izidorju Brusu s.p.
za redno vzdrževanja pokopališča Gaj nad Mariborom, v vrednosti 300,00 €, in Bredi
Gomzi s.p., v vrednosti 400,00 € za čiščenje prostorov. Naročilnici se izdata za
obdobje april - junij 2019.
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12.
Potrditev delovnih teles KS Bresternica – Gaj
Predsednik poda predlog sestave vseh delovnih teles KS za mandatno obdobje 2018-2022:
KOMISIJA ZA KOMUNALNE ZADEVE, PROMET IN OKOLJE
PRIMOŽ HEDL - predsednik
JANEZ TOČAJ - podpredsednik
ALEKSANDER ŽUPANEK
PETER JURŠE
FRANC RIŽNAR
ALEŠ ŽGUR
VALTER PRISTOVNIK
ODBOR ZA PROJEKTE IN INVESTICIJE
Aleksander Županek - predsednik
PRIMOŽ HEDL - član
Josip Rotar - član
KOMISIJA ZA KULTURNE IN DRUŽABNE DOGODKE
DRAGICA MISSIA - predsednica
VESNA ŽURAJ - podpredsednica
KARMEN ROBIČ - član
BARBARA NEDOH - član
SANELA URBAS - član
BLANKA NERAD STRNAD - član
ODBORA ZA KULTURNE PRIREDITVE
Vesna Žuraj - predsednica
Irena Rižnar - član
Veronika Županek - član
Jasna Ozmec - član
Natalya Ragolich - član
ODBOR ZA OTROŠKE PRIREDITVE
Ina Caf - predsednica
Mojca Remšak - član
Martina Raner - član
Špela Golob - član
Eva Zupanc - član
ODBOR ZA ŠPORTNE PRIREDITVE
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ALEŠ ŽGUR - predsednik
Mitja Sobočan - član
Darko Pajtler - član
ODBOR ZA INFORMIRANJE DOGODKOV IN IZDAJO GLASILA
Eva Zupanc - predsednica
Vesna Žuraj - član
Marjetka Hauptman - član
KOMISIJA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO
KARMEN ROBIČ - predsednica
Zinka Berčič - član
Vilma Petek - član
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ZAHVALE
VESNA ŽURAJ - predsednica
Anton Zaletelj - član
Joško Koren - član
KOMISIJA ZA TURIZEM IN RAZVOJ PODEŽELJA
HERMINA GRACE - predsednica
Mitja Sobočan
Zlatka Kravina
Blanka Nerat
Joško Koren
VARNOSTNI KOLEGIJ
PRIMOŽ HEDL - predsednik
MARJETKA HAUPTMAN - referent KS
NATAŠA KUKOVEC - predstavnica vrtca Borisa Pečeta - enota Bresternica
TADEJ MARIČ - rajonski policaj
TOMAŽ ČEPLAK - ravnatelj šole
INVENTURNA KOMISIJA
VALTER PRISTOVNIK - predsednik
VESNA ŽURAJ - član
IRENA RIŽNAR - član

Ker ni bilo pripomb, so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o sestavi delovnih
teles ter soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
15. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj potrdi predlagano sestavo delovnih teles KS Bresternica –
Gaj za mandatno obdobje 2018 - 2022.
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13.
Snemanje sej Sveta KS Bresternica – Gaj ter objava zapisnikov na spletno stran
KS
Referentka pove, da se v skladu s 64. členom Poslovnika MOM seje snemajo ter zapisnik
objavi na spletni strani MOM, KS Bresternica – Gaj najprej kot osnutek, po potrditvi pa se
objavi potrjen oziroma popravljen zapisnik.
Člani sveta KS so soglasno proti snemanju sej in objavi zapisnika na spletu kot osnutek.
Po razpravi so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o snemanju sej ter
soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
16. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj ne daje soglasja k snemanju sej in objavi zapisnika na
spletni strani MOM kot osnutek. Zapisnik se na spletni strani objavi po potrditvi.
Seje so odprte za javnost in kdor želi je lahko prisoten, brez pravice glasovanja.
14.
Aktivnosti v mesecu aprilu
Predsednik prisotne seznani, da bo v mesecu aprilu ponovno in že tradicionalno velika
čistilna akcija na območju celotne KS in bi bilo lepo,da se akcijo udeležijo vsi svetniki.
Čistilna akcija bo 6. Aprila, letaki bodo poslani v gospodinjstva. Za pogostitev bo golaž, kateri
se bo pripravil v sodelovanju z lovskim društvom Gaj. V čistilni akciji sodelujejo vsa društva in
vrtec. Konec meseca bo postavitev majskega drevesa, kjer sodelujejo društva. Na isti dan,
torej 30.4. bo pred KS prireditev »Glasbeni večer s Sašom Avsenikom«. Organizatorka
prireditve je Blanka Nerat s.p., KS pa bo soorganizator. V ta namen bomo zbirali donacijska
sredstva, kolikor jih bomo zbrali toliko bomo lahko pomagali pri soorganizaciji. Prireditev bo
za krajane brezplačna.
Pripomb k tej točki ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika soglasno glasovali o
aktivnostih v mesecu aprilu ter soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
17. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj potrjuje aktivnosti v mesecu aprilu: čistilna akcija,
postavitev majskega drevesa in »glasbeni večer s Sašom Avsenikom. Aktivnosti se
dopolnijo v programu dela KS za leto 2019.

15.
Vprašanja in pobude
Predsednik prisotne seznani, da smo prejeli vlogo ga. Blanke Nerat s.p. za koriščenje
prostora – platoja pred stavbo KS, uporabo WC in koriščenje električne energije.
Prisotni so na predlog predsednika soglasno glasovali o soglasju k vlogi ga. Nerat ter
soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
18. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj daje soglasje za koriščenje prostora pred stavbo KSplatoja, prav tako za uporabo WC in koriščenje električne energije. Ga. Nerat se bo
izstavil račun za plačilo električne energije (sorazmerni delež stroška se bo izračunal
na podlagi tri mesečne porabe električne energije). Nastopajoči lahko uporabljajo WC
krajevne skupnosti, za obiskovalce pa organizator poskrbi WC na prostem.
Predsednik izpostavi problematiko objekta na Šobru. Prisotnim pove, da je bila za obnovo
stavbe na Šobru že v letu 2010 pridobljena dokumentacija, katera nosi naslov Kulturno
izobraževalni center Gaj nad Mariborom, prav tako je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje,
ampak na žalost ni prišlo do obnove objekta zaradi izpada evropskih sredstev. Na žalost
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objekt iz leta v leto bolj propada in nemudoma je potrebno pristopiti k adaptaciji
lesenih stropov, kateri so dotrajani do tej mere, da je varnost obratovanja v stavbi ogrožena.
Stropove v pritličju je potrebno sanirati in preverit statičnost celotnega objekta.
.
Prisotni so na predlog predsednika glasovali ter soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli
19. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj apelira na Mestno občino Maribor, da se pristopi k preučitvi
dokumentacije za investicijo Kulturno izobraževalnega centra Gaj nad Mariborom.
Prav tako pozivamo Mestno občino Maribor, da se preveri statičnost celotnega objekta
na naslovu Šober 1.
Predsednik prisotne seznani, da je MOM vse MČ in KS pozvala k sodelovanju projekta
»Izboljšamo Maribor«, kar so lahko prebrali v poslanem dopisu. Posredovali smo kar nekaj
predlogov in upamo na realizacijo.
16.
Razno
Predsednik prisotne seznani, da potekajo še vedno aktivnosti v povezavi z realizacijo pešpoti
ob reki Dravi, kolesarskimi potmi, možnost menjave zemljišča bivšega motela.
Pove, da je bil iz strani vodstva MOM skicam uvodni sestanek s predsedniki in tajniki, prav
tako je bil sklican sestanek z vodstvom Nigrada. Na pobuda KS je bil sklican sestanek pri
podžupanu, g. Medvedu, kjer smo izpostavili perečo problematiko, predvsem glede
vodovoda na območju KS. Predsednik citira zapis iz zapisnika sestanka dne, 25.2.2019:
VODOVOD NA OBMOČJU KS BRESTERNICA – GAJ
G. Hedl na kratko predstavi problematiko vodovodnega omrežja v KS Bresternica – Gaj. Omenjena KS je
največja v MOM, oskrba s pitno vodo javnega vodovodnega omrežja pa je urejena le na manjšem delu teritorija
KS. Pove, da se trenutno izvaja izgradnja vodovodnega omrežja za območje Jelovec – Srednje, kjer so se v
preteklosti srečevali z velikim pomanjkanjem vode. V sušnih poletnih dneh so gasilska društva z dovozom vode s
cisternami napajala zajetja, ker so naravni viri vode presahnili. Prav pomanjkanje vode pa je velik problem za
krajane območja Gaja in Šobra. Ta del krajevne skupnosti bi se z javnim vodovodom napajal iz Urbana, do koder
je že pokrito območje javnega vodovoda ter nadaljeval na Gaj, nato do Tojzla in čez Šober – brda do zaselka
Šober v dolini. Za tako imenovano fazo I in II Kozjak – Gaj je občina že pred leti vložila za gradbeno dovoljenje,
vendar je potrebno dokumentacijo dopolniti s služnostno pogodbo g. Mandla za parcelne številke, ker bo
elektroenergetski priključek.
Ga. Iršič pove, da so skupaj Mariborski vodovod in takratni predsednik KS, g. Zaletelj, pred cca 10 leti prehodili
celotno traso omenjene investicije, pridobili služnostne pravice. Tudi g. Mandl je podpisal služnostno pogodbo za
rekonstrukcijo vodovodnega cevovoda, vendar UE že, da se služnost dopolni še za elektroenergetski priključek.
G. Levstek pove, da smo imeli 5.2.2019 na MB vodovodu na temo izgradnje vodovodnega sistema Kozjak I in II
sestanek, ker smo dorekli, da se omenjena investicija mora uvrstiti v proračun 2020, nato se bo izgradnja vršila
postopoma.
G. Eisenhut pove, da v letu 2019 ni finančnih sredstev na razpolago. Za leto 2020 pa se bodo morale določiti
prioritete, je pa res da je sedaj ostala kot velika investicija, seveda novogradnja le še Bresternica z Gajem.
G. Medved pove, da pridobljeno gradbeno dovoljenje velja 5 let in da je potrebno pridobiti nova mnenja, če so
potrebna in se nemudoma pristopi k pridobitvi PZI in celotne upravno tehnične dokumentacije.
Sklep:

KS Bresternica – Gaj pridobi soglasje g. Mandla za pripravo služnostne pogodbe;

UKPP na osnovi pridobljenega soglasja pripravi služnostno pogodbo;

UKPP pregleda veljavnost pridobljenih mnenj;

UKPP poda vlogo na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja

V letu 2019 se zagotovijo se sredstva za izdelavo PZI, ki bo zaključen še v letu 2019, prav tako se
pridobi vsa upravna tehnična dokumentacija

Investicija se uvrsti v proračun MOM 2020;

Izgradnja vodovodnega sistema se bo vršila po etapah s pričetkom v 2020

Predsednik pove, da je minuli veter povzročil kar nekaj preglavic v naši KS, predvsem podrta
drevesa na vozne površine, zato so bile ceste občasno neprevozne, vendar smo zadeve na
terenu s pristojnimi službami ažurno reševali. Na stavbi nekdanje šole na Gaju nam je veter
uničil nekaj strežnikov.
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Referentka pove, da bodo stekli dogovori s pristojnimi službami glede čiščenja vodotokov na
območju KS.
G. Pristovnik prisotne seznani, da je Državni zbor leta 1997 sprejel odločitev, da je v
Bresternici Krajinski park, prav tako imajo v Bohinju Krajinski park, kateri pa ima svojega
direktorja. Zanima ga oziroma, da se pristojnim službam pošlje dopis kdo je pristojen za
vzdrževanje in financiranje Krajinskega parka v Bresternici.
G. Pristovnik ponovno daje pobudo, da se uredi javna razsvetljava na območju poti od
gostilne Galeb do picerije Sidro, saj je to pomembno, ne samo za sprehajalce ampak tudi za
razvoj turizma. Prav tako, daje pobudo za označitev prehoda za pešce na DCG01 Kamnica –
Bresternica, pri garažah. Daje pobudo, da se pošlje dopis na DRSC glede omejitve
povečanega števila tovornega prometa na cesti G01 ter za izgradnjo obvoznice. Prav tako
prosi za koordinacijo sklica sestanka s pristojnimi na Elektro Maribor glede izoliranja
električnih žic na območju KS.
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo ter predlagal.
Sejo je predsednik zaključil ob 19:15 uri.

Pripravila:
Marjetka Hauptman
Referent
Primož HEDL

Predsednik sveta
Poslano:

-

članicam in članom sveta krajevne skupnosti
javnost na spletu MOM (KS Bresternica – Gaj)

V vednost po elektronski pošti:

-

Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS

Priloge:

-

gradivo - predlog sklepov
lista prisotnih

