Krajevna skupnost Bresternica-Gaj
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA
e-pošta:
ks.bresternica-gaj@maribor.si
Številka: 01300-21/2018-3
Datum: 5. 3. 2018
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 20. REDNI SEJI SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI

NASLOV GRADIVA:

Predlog sklepov za 20. redno sejo sveta

GRADIVO PRIPRAVILA:

Služba za MČ in KS MOM – Marjetka Hauptman

GRADIVO PREDLAGA:

Primož HEDL, Predsednik sveta

POROČEVALEC:

Marjetka Hauptman, Referent

PREDLOG SKLEPOV:
SKLEP 1:
Svet Krajevne skupnosti Bresternica-Gaj sprejme in potrjuje dnevni red 20. redne seje sveta
KS Bresternica-Gaj.
SKLEP 2:
Svet KS Bresternica-Gaj potrdi zapisnik 19. redne seje sveta KS Bresternica – Gaj in 14.
dopisne seje sveta KS Bresternica – Gaj.
SKLEP 3:
Svet KS Bresternica-Gaj potrdi poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne seje sveta KS Bresternica
– Gaj in 14. dopisne seje sveta KS Bresternica – Gaj.
SKLEP 4:
Svet KS Bresternica – Gaj (kategorizacija cest) ……..
SKLEP 5:
Svet KS BRESTERNICA - GAJ sprejema poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev
in drobnega inventarja za leto 2017 v predloženi vsebini.
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.
Obrazložitev:
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

(01300-21/2018-3)

*01300-21/2018-3*
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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)
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.

1.292,12 €
160
0,00
63
65
0,00
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SKLEP 6:
Svet KS Bresternica - Gaj je odločil, da mesečna najemnina za oddajo poslovnega prostora ga.
Šteger Jasni znaša __________(v letu 2017= 32,42) €. Mesečna najemnina za oddajo
poslovnega prostora g. Juršetu Petru znaša_________ (v letu 2017=115,00 €).
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.
Obrazložitev:
Z uveljavitvijo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in
garažnih boksov v najem (MUV 20/2016) dne 11.10.2016, je prenehal veljati Odlok o oddajanju
poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV 10/09).
Povezava MUV:
http://www.medobcinski.si/files/2016/predpisi/1476176831_MUV%2020%20%20317.pdf
Pri oddaji poslovnih prostorov, poslovnih stavb, garaž se tako od tega datuma naprej neposredno
uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Url.l.
RS 14/07 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS št. 34/11 s spremembami) in Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Ur. l. SRS št. 18/74 s spremembami) in morebitni drugi področni predpisi.
SKLEP 7:
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 €,
 cvetličarni Valerija za cvetje v protokolarni namen v vrednosti 200 €,

SKLEP 8:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se v predlog rebalansa vključi ……..

SKLEP 9:
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da …………..

