Krajevna skupnost Bresternica-Gaj
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA
e-pošta:
ks.bresternica-gaj@maribor.si
Številka: 01300-61/2019-5
Datum: 8. 5. 2019

ZAPISNIK
3. redne seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v četrtek, 18. aprila 2019 ob 18. uri na
sedežu krajevne skupnosti.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Primož Hedl, Eva Zupanc, Vesna Žuraj, Hermina Grace,
Aleš Žgur
OSTALI PRISOTNI:
Marjetka Hauptman – Referent
Opravičeni:
Peter Jurše, Valter Pristovnik, Dragica Missia, Karmen Robič
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje ter poročilo o izvršitvi sklepov
4. Poročilo Komisije za Komunalne zadeve, promet in prostor
5. Proračun 2019 in 2020
6. Razpis za vzdrževanje nekategoriziranih cest, vzdrževanja pokopališča in čiščenje
prostorov
7. Aktivnosti v mesecu aprilu in maju
8. Vprašanja in pobude
9. Razno

1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Primož HEDL je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih pet članic in
članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost.

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 petimi glasovi
ZA sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 3. redne seje sveta krajevne skupnosti:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
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Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje ter poročilo o izvršitvi sklepov
Poročilo Komisije za Komunalne zadeve, promet in prostor
Proračun 2019 in 2020
Razpis za vzdrževanje nekategoriziranih cest, vzdrževanja pokopališča in
čiščenje prostorov
7. Aktivnosti v mesecu aprilu in maju
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
3.
4.
5.
6.

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje ter poročilo o izvršitvi sklepov
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. V razpravi ob
tej točki ni bilo pripomb. Na predlog predsednika so prisotni glasovali o potrditvi zapisnika
ter o poročilo o izvršitvi sklepov in soglasno s petimi glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet KS Bresternica - Gaj potrdi zapisnik 2. redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj ter
poročilo o realizaciji sklepov 2 redne seje sveta.

4.
Poročilo Komisije za Komunalne zadeve, promet in prostor
Predsednik Sveta KS pove, da se je Komunalna komisija dne, 16. 4. 2019 sestala na prvi
seji, na kateri so obravnavali tekočo problematiko in sprejeli sklep za razpis vzdrževanja
nekategoriziranih cest na območju KS.
Sklep Komunalne komisije:
Komisija za Komunalne zadeve, promet in prostor predlaga Svetu KS, da se začne postopek
javnega naročila (razpis) za vzdrževanje in sanacijo nekategoriziranih cest na območju KS
Bresternica – Gaj za leto 2019 v vrednosti 35.000 €. Predlaga, da se k postopku vabijo:
Marko Želj s.p., Grušova 15, Pernica, Milan Knezar s.p., Zgornja Voličina 68 a, Voličina in
Štefan Sedak s.p., Plintovec 10 r iz Zgornje Kungote.
Tekoča problematika je bila poslana pristojnim službam v reševanje.
5.
Proračun 2019 in 2020
Predsednik Sveta KS prisotne seznani, da je sprememba v FN KS Bresternica – Gaj za leto
2019 na postavki tekoče vzdrževanje cest, saj so se sredstva zmanjšala na 50.000 €. Ostalo
ostaja nespremenjeno oziroma na postavki program dela so bila dodana sredstva v višini
2.000 €. V proračunu so leto 2019 je dokončanje vodovodnega sistema Jelovec – Srednje,
nadgradnja vodovodnega sistema v ulici Nad Dravo in Nad jezerom, ureditev dokumentacije
za vodovod Kozjak I in II, ureditev dostopne ceste za prečrpalno postajo Jelovec, ureditev
komunalne kanalizacije ob Mariborski cesti, preplastitev ceste na Sredmo in del ceste na Gaj
– Finster, prometna ureditev naselja Jelovec, izgradnja pešpoti ob reki Dravi, prestavitev dela
ceste Šober – Log, ureditev zelenice z drevesi nasproti KS ter namestitev defibrilatorja na
objekt nekdanje šole na Gaju.
6.
Razpis za vzdrževanje nekategoriziranih cest, vzdrževanja pokopališča in
čiščenje prostorov
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Referentka pove, da se po navodilu vodje Službe za MČ in KS pripravijo razpisi do
konec tekočega leta. Člani sveta menijo, da takšno navodilo ni skladno, saj je sprejet dvoletni
proračun in bi bilo smiselno, da se izvajalce izbere za obdobje dveh let.
Predsednik predlaga Svetu KS, da sprejme sklep Komunalne komisije za vzdrževanje
nekategoriziranih cest na območju KS v letu 2019:
3. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se začne postopek javnega naročila( razpis) za
vzdrževanje in sanacijo nekategoriziranih cest na območju KS Bresternica – Gaj za
leto 2019.
Svet KS Bresternica – Gaj pooblašča Službo za javna naročila MOM, da uredi vso
potrebno dokumentacijo in izvede razpis za vzdrževanje in sanacijo nekategoriziranih
cest za leto 2019.
Svet KS Bresternica – Gaj predlaga, da se k postopku vabijo naslednji izvajalci:
Marko Želj s.p., Grušova 15, Pernica, Milan Knezar s.p., Zgornja Voličina 68 a,
Voličina in Štefan Sedak s.p., Plintovec 10 r iz Zgornje Kungote.
Na predlog predsednika so prisotni glasovali o potrditvi sklepa za razpis vzdrževanja cest ter
soglasno s petimi glasovi ZA sprejeli 3. Sklep.
Predsednik predlaga Svetu KS, da sprejme sklep za vzdrževanje pokopališča na Gaju za
letu 2019:
4. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se začne postopek javnega naročila( razpis) za
redno vzdrževanje pokopališča Gaj nad Mariborom za leto 2019. Na podlagi popisa in
ocenjene vrednosti se izbere najugodnejši ponudnik.
Svet KS Bresternica – Gaj predlaga, da se k postopku vabijo naslednji izvajalci:
Izidor Brus s.p., Jure Jagodič s.p., Pogrebno podjetje Maribor in pogrebno podjetje
Yamaco.
Na predlog predsednika so prisotni glasovali o potrditvi sklepa za razpis vzdrževanje
pokopališča ter soglasno s petimi glasovi ZA sprejeli 4. Sklep.
Predsednik predlaga Svetu KS, da sprejme sklep za čiščenje prostorov v letu 2019:
5. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se začne postopek javnega naročila( razpis) za
čiščenje prostorov doma krajanov Bresternica in tajništva KS ter objekta na Šobru v
letu 2019. Na podlagi popisa in ocenjene vednosti se izbere najugodnejšega
ponudnika.
Svet KS Bresternica – Gaj predlaga, da se k postopku vabijo naslednji izvajalci:
Breda Gomzi s.p., Peter Golob s.p. ter čistilni servis Čipso iz Maribora.
Na predlog predsednika so prisotni glasovali o potrditvi sklepa za razpis čiščenja prostorov
ter soglasno s petimi glasovi ZA sprejeli 5. Sklep.
7.
Aktivnosti v mesecu aprilu in maju
Eva Zupanc pove, da je čistilna akcija, katera je potekala 6. 4. 2019 bila odlično obiskovana,
v celotni KS so bili tereni pokriti, sodelovala so vsa društva in vrtec - cca 250 ljudi, katere
smo na koncu tudi pogostili.
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Predsednik pove, da se bo 30. 4. 2019 postavljalo majsko drevo. Tokrat se bo ta
dogodek obogatil, saj bomo priredili »Večer Avsenikove glasbe«. Organizator tega večera bo
Okrepčevalnica Labod, KS bo soorganizator.
Zastavljen program:
 16:00 priprava in postavitev majskega drevesa
 18:00 koncert harmonikašev - frajtonarc
 19:00 koncert Avsenikove glasbe z ansamblom Saše Avsenika
Tukaj sodeluje Komisija za kulturne prireditve in društva.
Predsednik predlaga Svetu KS, da sprejme sklep:
6. SKLEP:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se za izvedbo dogodka »Večer Avsenikove
glasbe« v izvedbi ansambla Saše Avsenika« izdajo naročilnice za:
 dokumentacijo in izvedbo zapore ceste podjetju Pomgrad, kateri je pristojen za
državno cesto Bresternica – Gaj – Jurij;
 za pogostitev vseh prostovoljcev pri postavitvi majskega drevesa in koncertu
»frajtonarc«v znesku 310 € Okrepčevalnici Labod;
 odvoz smeti podjetju Snaga;
 varovanje dogodka podjetju Protect;
 tisk reklamnega materiala
Na predlog predsednika so prisotni glasovali o izdanih naročnicah ter soglasno s petimi
glasovi ZA sprejeli 6. Sklep
8.
Vprašanja in pobude
Pod to točko ni bilo vprašanj in ne pobud.
9.
Razno
Predsednik prisotne seznani, da bo Gala operni večer 24. 6. 2019.
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo ter predlagal, da je
naslednja redna seja na terenu.
Sejo je predsednik zaključil ob 20.00 uri.

Pripravila:
Marjetka Hauptman
Referent
Primož HEDL
Predsednik sveta
Poslano:

-

članicam in članom sveta krajevne skupnosti
V vednost po elektronski pošti:

-

Javnost na spletni strani KS Bresternica - Gaj
Priloge:

-

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

