
 
Krajevna skupnost Bresternica-Gaj 
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA 

tel. št.: +386.2.2201-836, e-pošta: 
ks.bresternica@maribor.si 

    

 
Številka: 0130-207/2021-2 
Datum: 25.10.2021 

*0130-207/2021-2* 
 
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM (Marjetka Hauptman)  
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj potrdi zapisnik 

13. redne seje Sveta. 
 

 
OBRAZLOŽITEV:  
Zapisnik 13. redne seje Sveta je pregledal in potrdil predsednik g. Hedl, na katerega ni imel 
pripomb in predlaga, da ga sprejme Svet KS. Zapisnik je priložen.  
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Krajevna skupnost Bresternica-Gaj 
Cesta na Gaj 2, 2354 BRESTERNICA 

e-pošta:  
ks.bresternica-gaj@maribor.si 

    

 
Številka: 0130-164/2021-6 
Datum: 16.09.2021 
*0130-164/2021-6* 
 

Z A P I S N I K 
 
13. seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v sredo, 15. septembra 2021 ob 17. uri na sedežu 
krajevne skupnosti. 
 
PRISOTNI:  
Dragica Missia, Hermina Grace, Valter Pristovnik, Aleš Žgur, Eva Zupanc, Vesna Žuraj 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Marjetka Hauptman – Referent 
Primož HEDL – Predsednik sveta 
 
 
D N E V N I    R E D :  
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta 
4. Pregled realizacije sklepov 12. redne seje sveta 
5. Seznanitev s polletno realizacijo odhodkov in prihodkov finančnega načrta KS 
6. Aktivnosti do konec leta 2021 
7. Sanacija poškodovane ograje na pokopališču Gaj nad Mariborom 
8. Potrditev naročilnic 
9. Komunalna problematika 
10. Vprašanja in pobude 
11. Razno 

 
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik sveta, Primož HEDL je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 7 članic in  članov od 
izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost. Svojo odsotnost je upravičila Karmen Robič zaradi bolezni. 
 

2.  
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k predlaganemu dnevnemu redu ni bilo, 
zato so prisotni na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno s sedmimi glasovi ZA sprejeli 
 
1. SKLEP: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta 
4. Pregled realizacije sklepov 12. redne seje sveta 
5. Seznanitev s polletno realizacijo odhodkov in prihodkov finančnega načrta KS 
6. Aktivnosti do konec leta 2021 
7. Sanacija poškodovane ograje na pokopališču Gaj nad Mariborom 
8. Potrditev naročilnic 
9. Komunalna problematika 



 3 
10. Vprašanja in pobude 
11. Razno 

 
 

3. 
Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta 

 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano po e - pošti.  V razpravi ob tej točki 
ni bilo pripomb. Na predlog predsednika so  prisotni glasovali o potrditvi zapisnika in soglasno s 
sedmimi glasovi ZA sprejeli 
 
2. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj potrdi zapisnik 12. redne seje Sveta. 
 
 

4. 
Pregled realizacije sklepov 12. redne seje sveta 

 

 
Poročilo o izvršitvi sklepov 12. redne seje sveta KS Bresternica – Gaj je bilo posredovana članom 
Sveta po e – pošti. 

 

Zap. št.  Številka in vsebina sklepa Realizacija 
DA/NE 

1. 1. SKLEP: 
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 12. seje Sveta 
krajevne skupnosti: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta 
4. Pregled realizacije sklepov 11. redne seje Sveta 
5. Potrditev izvajalca rednega vzdrževanja nekategoriziranih 

cest 
6. Komunalna problematika 
7. Seznanitev z »Liga Maribor 2021« 
8. Vprašanja in pobude 
9. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 

da 

2. 2. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj potrdi zapisnik 11. 
redne seje Sveta. 

 
da 

3. 3. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj se je seznanil z 
realizacijo sklepov 11. redne seje Sveta. 

 
 

da 

4. 4. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj se je seznanil s 
postopkom javnega naročila in potrjuje najugodnejšega pobudnika 
Jure Jagodič s.p. za vzdrževanje cest na območju KS za leto 
2021. 

 
 

da 

5. 5. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj odloči, da se izda 
naročilnica PAO Lah Kristijanu s.p. za trajno zasaditev zelenice 
trikotnika v centru vasi Gaj. Naročilnica se izda v znesku 530,00 €. 
   

 
da 

6. 6. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj odloči, da se na Mestno 
občino Maribor pošlje prošnja za donacijo župniji sv. Križ nad 
Mariborom za namen prenove orgel. KS Bresternica – Gaj bo 
župniji sv. Križ nad Mariborom  v skladu s predpisi pomagala 
kolikor bo lahko. 
 

 
da 
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V razpravi ob tej točki ni bilo pripomb.  Na predlog predsednika so prisotni glasovali o seznanitvi 
realizacije sklepov 12. redne seje Sveta in soglasno s sedmimi glasovi ZA sprejeli 
 
3. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj se je seznanil z realizacijo sklepov 12. redne seje 
Sveta 

 

 
5. 

Seznanitev s polletno realizacijo odhodkov in prihodkov finančnega načrta KS 
 
Predsednik je prisotne seznanil s poročilom polletne realizacije prihodkov in odhodkov finančnega 
načrta KS za leto 2021. 
 

ODHODKI 

KS Bresternica - Gaj planira odhodke v višini 87.500 EUR. V obdobju januar - junij 2021 je bilo porabljenih 6.730 

EUR ali 7,69 % planiranih sredstev. Nizka realizacija je posledica epidemije v državi tako imenovane »Covid – 

19«. KS predvideva, da, če bodo zdravstvene razmere dopustile bodo do konec leta 2021 porabljena vsa, v 

veljavnem finančnem načrtu, planirana sredstva v višini 87.500 EUR. 

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 

V sprejetem Finančnem načrtu KS Bresternica - Gaj za leto 2021 na tej proračunski postavki planirana sredstva v 

višini 5.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 na tej postavki ni bilo porabljeno nič.  V nadaljevanju leta 2021 je 

planirano, da se bodo vsa sredstva porabila. 

810512 MATERIALNI STROŠKI 

V sprejetem Finančnem načrtu za leto 2021 je planiranih 6.500 EUR sredstev. V obdobju januar -junij 2021 je bilo 

porabljenih 2.562 EUR ali 39,41 % planiranih sredstev za stroške rednega delovanja KS. Do konca leta 2021 

bodo porabljena vsa sredstva oziroma 100 %  realizacija. 

810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ 

Sredstva so planirana v višini 19.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 je bilo porabljenih 2.059 EUR ali 10,84 

% planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroškov 

ogrevanja, čistilni material in storitve ter električno energijo. V sklopu programa dela KS sta  bila v navedenem 

obdobju izvedena samo dva dogodka za krajane in sicer čistilna akcija in postavitev majskega drevesa. Ostale 

prireditve smo morali preklicati zaradi izrednih razmer » Covid – 19« in upoštevat navodila, ki so veljala oziroma 

veljajo za zajezitev širjenja epidemije. V kolikor bodo razmere dopuščale bomo v nadaljevanju leta izvedli vse 

začrtane prireditve, vendar ne v enakem terminskem planu, kot smo prvotno načrtovali. 

810802 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI 

Sredstva so planirana v višini 50.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 je bilo porabljenih 109 EUR oziroma 0,2 

% planiranih sredstev. Večje porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo, zaradi predolgega postopka izvedbe 

javnega naročila. Predvidevamo, da bomo do konec leta 2021 porabili vsa  planirana sredstva na tej postavki. 

810802 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 

Sredstva za leto 2021 so planirana v višini 7.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 je bilo porabljenih 2.000 EUR 

oziroma 28,57 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča in stroškov, 

kot so smeti, voda, elektrika in zavarovanje mrliške vežice. Predvidevamo, da bodo dom konec leta porabljena 

vsa razpoložljiva sredstva. 

 
PRIHODKI 

Krajevna skupnost Bresternica – Gaj   je v letu 2021 planira prihodke v višini 87.500 EUR. V obdobju januar – 

junij je bilo prejetih 8.930 EUR  oziroma 10,20 % plana. Nizka realizacije je posledica epidemije v državi »Covid 

19«. KS predvideva do konec leta 2021 100 % realizacijo prihodkov v kolikor bodo razmere dopuščale nemoteno 

delovanje KS. 
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710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore  

Sredstva na tej postavki predstavljajo prejete najemnine iz preteklih let in so bila planirava v višini 0 EUR. 

71030412 Prihodki od drugih najemnin (grobovi) 

Sredstva na tej postavki predstavljajo prejete najemnine za grobna mesta na pokopališču na Gaju in so planirana 

v višini 2.600 EUR, realizirana v obdobju jan- jun pa v višini 2.290 EUR ali 88,1 %. Do konec leta predvidevamo, 

da bo 100 % realizacija. 

71039904 Drugi prihodki od premoženja 

Prihodki so planirani v višini 100 EUR za druge prihodke od premoženja, realizirani v obdobju jan – jun pa v višini 

157 EUR  oziroma 157 % . 

711119901 Druge pristojbine – pogrebne pristojbine 

Prihodki so planirani v višini 200 EUR, realizirani v obdobju jan – jun pa v višini 307 EUR  oziroma 153,5 % plana. 

730000 Prejete donacije 

Planirani prihodki od donacij znašajo 1.550 EUR in so v obdobju jan – jun realizirani v višini 0,00 EUR oziroma 
0,00 % plana. Donacije so bile planirane za prireditev »Gala operni večer na Gaju« v mesecu juniju, vendar 
zaradi okrnjenega delovanja vladnih ukrepov epidemije »Covid 19« prireditev ni bila izvedena. 
 
740100 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 

Največ sredstev je planiranih iz občinskega proračuna in sicer v višini 82.000 EUR, v obdobju jan – jun je 

realizacija 6.176 EUR oziroma 7,53 %.  

 
V razpravi ob tej točki ni bilo pripomb. Na predlog predsednika so prisotni glasovali o seznanitvi s 
polletnim poročilom poslovanja KS  in soglasno  s sedmimi glasovi ZA sprejeli 
 
4. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj se je seznanil s poročilom polletne realizacije 
prihodkov in odhodkov finančnega načrta KS. 
 
 

6. 
Aktivnosti do konec leta 2021 

 
KS je za leto 2021 načrtovala naslednje aktivnosti 

TERMIN 
IZVEDBE 

NAMEN PREDVIDENI STROŠKI 

FEBRUAR PREŠERNOVA PROSLAVA 
 

KOMEDIJA 
 

PUSTOVANJE 

100 € 
 
 
 

200 € 

MAREC PROSLAVA OB DNEVU ŽENA  ALI 
MATERINSKEM DNEVU 

 
KOMEDIJA 

 
200 € 

APRIL ČISTILNA AKCIJA 
 
 

POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA 

250 € 
 
 

150 € 

JUNIJ OPERNA NOČ 3.000 € ( 1.500 € 
donacije + 1.500 € 

proračunska sredstva) 

SEPTEMBER KRAJEVNI PRAZNIK  (RAZNE 
PRIREDITVE, TEKMOVANJA, DELAVNICE, 

2.500 € (1.500 
PRORAČUN + 1.000 
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ŠPORTNE IGRE) DONACIJE) 

OKTOBER NOČ ČAROVNIC – PRIREDITEV ZA 
OTROKE 

 
SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV V 

SODELOVANJU Z DRUŠTVOM RK 
BRESTERNICA - GAJ 

100 € 
 
 

100 € 

DECEMBER BOŽIČKOVANJE 
 

PRIREDITEV VESELI ADVENT - BAZAR 
 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 
 

BOŽIČNA PRAVLJICA 
 

200 € 
 

200 € 
 

50 € 
 

300 € 

SKOZI VSO 
LETO 

OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV NAD 
80 LET (80,90,100 LET) 

100 € 

SKUPAJ  7.450 € 

 
Predsednik pove, da zaradi covid situacije v državi je bila realizirana samo čistilna akcija in postavitev 
majskega drevesa. V sklopu krajevnega praznika je bil organiziran športni dan, kjer je bilo možno 
pohodništvo, igranje namiznega tenisa, igranje pikada in rusko kegljanje. Sodelovalo je Društvo za 
lepše življenje. Ostalo je odpadlo. V sodelovanju z Rdečim križem poteka obdarovanje starejših 
krajanov, če bo situacija dopuščala bo tudi izpeljano srečanje starejših krajanov. V sodelovanju s 
Turističnim društvom bi izvedli prireditev »ličkanje na vasi«, vendar je odvisno od covid situacije. Prav 
tako bi postavili adventni venec in Božično pravljico. 
 
Po razpravi ob tej točki so prisotni na predlog predsednika soglasno s sedmimi glasovi ZA sprejeli 
 
5. SKLEP: 
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj odloči, da se ne bodo izvedle vse aktivnosti v 
sklopu programa dela, kar je posledica covid situacije v državi. S pomočjo društev bomo 
izvedli postavitev adventnega venca in Božične pravljice. Morda še kakšno prireditev, ki bo 
prilagojena razmeram in pravilom NIJZ.  
S predstavniki društev se v naslednjih dneh skliče sestanek in na sestanku se doreče plan 
novoletne aktivnosti. 
 
6. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se v letu 2022 izda krajevno glasilo. 
 
 

7. 
Sanacija poškodovane ograje na pokopališču Gaj nad Mariborom 

 
 

Na pokopališču Gaj nad Mariborom se je iz dveh straneh posedla zemlja in posledično se je 
poškodoval temelj ograje, prav tako tudi ograja sama. 
Da se prepreči nadaljnja škoda je potrebno poškodovane dele temelja in ograje sanirati. 
 
Po razpravi ob tej točki so prisotni na  predlog predsednika soglasno  s sedmimi glasovi ZA sprejeli 
 
7. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se k oddaji ponudbe za sanacijo poškodovane ograje na 
pokopališču Gaj nad Mariborom vabi naslednje izvajalce: 
Jure Jagodič s.p., Andrej Remšak s.p. in Štefan Sedak s.p. Po prejemu ponudb se člane Sveta 
seznani z dopisno sejo. 
 
 

8. 
Potrditev naročilnic 
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Predsednik člane KS seznani o naročilnicah in na njegov predlog so soglasno  s sedmimi glasovi ZA 
sprejeli 
 
8. SKLEP: 
Člani sveta KS se seznanijo s podatkom, da je  na dan 15. 9. 2021 bilo izdanih 21 naročilnic. 
Člani odločijo, da se naroči 2.500 l kurilnega olja ter izda naročilnica v vrednosti 400 € za 
čiščenje košov ob pešpoti Bredi Gomzi s.p, za obdobje oktober – december. 

 
 

9. 
Komunalna problematika 

 
Predsednik prisotne seznani, da  trenutno potekajo aktivnosti glede: 

- reševanje  problematike ceste Nad Dravo, 
- aktivnosti glede problematike pločnika ob državni cesti Bresternica – Mariborska cesta v 

smeri Selnice ob Dravi, 
- v teku je javno naročilo za sanacijo udorov na cesti Gaj – Kozjak, 
- potekajo aktivnosti glede ureditve brežin v Bresterniški grabi, 
- aktivnosti glede kolesarske steze Bresternica – Selnica 

 
Predsednik pove, da se še vedno rešuje problematika plazu na območju Sredme 10 in Bresterniške 
grabe 3. Na MOM še vedno ne razpolagajo s strokovnim mnenjem ureditve brežine plazu in 
odvodnjavanja meteornih voda. 
 
V tajništvo KS smo prejeli podpisano peticijo krajanov stanujočih v ulici Pri šoli glede dokončanja javne 
razsvetljave. V omenjeni ulici ni javne razsvetljave in krajani se ne počutijo varno, zato naprošajo KS 
in MOM, da se uredi javna razsvetljava. 
 
Predsednik prisotne seznani tudi o problemu kategorizacij cest na našem območju. Skozi vso leto 
prihaja do različnih podatkov glede kategorizacij in največji problem se odraža na terenu pri 
vzdrževanju cest. Tako se je tudi letos zgodila dekategorizacija cestnega odcepa ceste Šiker – 
Hauptman na Zg. Slemenu. Simona Hauptman se je obrnila na KS za pomoč.  
Glede spremembe kategorizacije KS nima nobenega vpliva. Kategorizacija se določa glede na pogoje 
ceste v naravi. Spremembo na področju kategorizacij pa potrjuje mestni Svet MOM.  
 
Valter Pristovnik poudari, da je sramotno, da nimamo v naši KS asfaltiranih cest in se še vedno 
ukvarjamo z gramoziranjem. Potrebno je pritisnit na vodstvo MOM, da se začnejo ceste kvalitetno 
vzdrževat in asfaltirat. Naj sprejme Svet odločitev in poda predloge glede asfaltiranja cest za 
umestitev v predlog rebalansa. 
 
Po razpravi na predlog predsednika so  prisotni glasovali o komunalni problematiki  in soglasno s 
sedmimi glasovi ZA sprejeli: 
 
9. SKLEP:   
1. Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj ugotavlja, da v zadnjem letu na področju 
ceste varnosti ni bilo narejenega praktično nič. Razen gramoziranje makadamskih cest iz strani 
krajevne skupnosti in Nigrada, za ureditev gozdnih cest pa še vedno ni končan postopek 
javnega naročila, kar je absurd, saj smo že v mesecu septembru! 
2. Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj daje pobudo, da se za omenjeno krajevno 
skupnost naredi strateški načrt glede rednega vzdrževanja cest, saj ceste niso več varne za 
udeležence v prometu! V KS si želimo, da bi bile vse ceste asfaltirane in komunalno urejeno kot 
je nekaj metrov čez mejo!!  
3.  
4. 10. SKLEP: 
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj poziva vodstvo Mestne občine Maribor, da se 
ponovno preuči kategorizacija cest v omenjeni krajevni skupnosti, posebej sprememba 
kategorizacije povezovalne ceste na Zg. Slemenu odcep  Šiker – Hauptman. 
Predlagamo, da župan določi komisijo (sestavljena iz strani MOM in KS)  za pregled ustreznosti 
kategorizacij cest in dejanskega stanja na terenu, saj opažamo, da podatki niso usklajeni in so 
v nekaterih primerih nesmiselni, zato se težave pojavljajo pri vzdrževanju, kar čutijo predvsem 
krajani naše krajevne skupnosti! 
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11. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil s peticijo krajanov ulice Pri šoli glede ureditve javne 
razsvetljave. Svet se strinja s krajani in apelira na vodstvo MOM, da pristopi k reševanju 
problema javne razsvetljave v ulici Pri šoli. 
Peticijo krajanov odstopa Svet v reševanje na MOM – UKPP. 
 
 
12. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj zahteva, da vodstvo MOM umesti v rebalans naslednje predloge, saj 
so vsi cesti odcepi nevarni za udeležence v prometu: 

- odcep ceste Gaj – center ( od križišča Zg. Kungote do centra vasi): preplastitev 
ceste 

- cesta Šober – log: asfaltiranje vmesnega dela ceste 
- cesta Srednje – Čepe: preplastitev in sanacija cestnih udorov 
- cesta Bresterniška graba: ureditev brežin, preplastitev ceste 
- cesta Gaj – Finster: preplastitev poškodovanega cestišča 

 
 

10. 
Vprašanja in pobude 

 
Valter Pristovnik: 

1.  Izpostavi problematiko čiščenja mulja reke Dravi in zanima ga kako daleč je zadeva glede 
termina sestanka s predstavniki KS in Dravskimi elektrarnami? 

 
Tajnica KS pojasni, da je bila poslana prošnja za termin sestanka v mesecu juniju in nato še 
urgenca v mesecu juliju in, da še vedno čakamo na termin sestanka. 

 
2. MOM prejme za vzdrževanje obrežja reke Drave cca en milijon €. Vprašanje je kako in kam se 

investira ta denar? 
 
Vprašanje bo poslano na MOM. 
 

3. Predlaga, da KS zastavi vprašanje vodstvo MOM, zakaj se zraven sežigalnice odpadkov ne 
bo gradila tudi sežigalnica za blato iz čistilne naprave in dravskega  
mulja. V Avstriji obstaja sežigalnica mulja, kamor so Dravske elektrarne pred leti vozile 
strupeni mulj na sežig. Zadnje čase pa se strupeni mulj deponira ob reki Dravi, kjer je bila nato 
posajena trava, katero kooperant redno kosi in s to travo krmi živino. 
 
Vprašanje bo poslano na MOM. 
 

4.  Predlaga, da KS sama poskrbi za čiščenje dreves od garaž do picerije Sidro. Podan je bil 
predlog za participativni proračun za redno vzdrževanj vseh dreves na območju Krajinskega 
parka v Bresternici. Prav tako je bil podan predlog za cestno razsvetljavo na sončno energijo 
na območju Mariborskega jezera.  Oba predlagana projekta je MOM zavrnila. 
 
Marjetka pojasni,  da KS ni pristojna za urejanje privatnih dreves, prav tako ne pristojne službe 
MOM. 
 

5. Kanalete ob Celovški cesti do glavne ceste G 01 niso vzdrževanje. Voda ob večjem nalivu 
prestopi na glavno cesto, še posebej je nevarno v zimskem času, ko voda zaledeni. 
 
Predsednik predlaga, da se pozove Nigrad in vzdrževalca državne ceste. 

 
6. Kdo vzdržuje kolesarsko pot od garaž do Bresternice? Kolesarska pot ni vzdrževana in ob 

večjem nalivu oziroma dežju se vedno pojavi veliko vode na kolesarski poti, kar je zelo 
nevarno. Prav tako je ob kolesarski poti mnogo smeti in raznih predmetov, saj na omenjeni 
relaciji ni nobenega koša za smeti. 
 
Predsednik pojasni, da bo vprašanje posredovano pristojnim službam in vzdrževalcem cest. 
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7. V KS imamo tri volilne enote: Bresternica, Jelovec in Gaj nad Mariborom, Predlog je, da se v 
prihodnje planirajo finančna sredstva tako, da bodo enakomerno porazdeljena na vseh treh 
volilnih enotah, predvsem na področju vzdrževanja cest. 
Prosi za podatek realizacije dogovora med KS in vodstvom MOM glede investicij v prihodnjem 
času. 
 

8. Ali je KS pridobila od obeh lastnikov zemljišč soglasje za asfaltiranje ceste Bresteniška – 
Bratanič? 
 
Tajnica KS pojasni, da je zadeva bila že pred časom posredovana na MOM in, da MOM nima 
interesa, da cesta postane javna pot. Omenjena cesta je v privatni lasti. 

 
 
Hermina Grace izpostavi, da na relaciji cesti Zg.Slemen Kovač – Grace niso očiščeni prepusti in jaški. 
 
Vesna Žuraj prosi, da se apelira na pristojne službe glede popravila cestnih ogledal na relaciji ceste 
Srednje. 
 
Aleš Žgur prosi, če se lahko uredi udor brežine pri Vrablovem mlinu – cesta Gaj. 
 
 

11. 
Razno 

 
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo.  
 
Sejo je predsednik zaključil ob 18:20 uri. 
 
 
 
Pripravila: 
Marjetka Hauptman 
Referent  
 

Primož HEDL 
Predsednik sveta 

 
 
 
Poslano:  

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

- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS 
 
Priloge:  

- zapisnik prejšnje seje 

- poročilo o izvršitvi sklepov prejšnje seje 

- gradivo (predlog sklepov) 
- dopis krajanov (javna razsvetljava pri šoli) 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: Pregled realizacije sklepov 13. Redne seje Sveta 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM (Marjetka Hauptman)  
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
POROČEVALEC: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
PREDLOG SKLEPA: Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj se je 

seznanil z realizacijo sklepov 13. redne seje Sveta  
 
OBRAZLOŽITEV:  
Poročilo realizacija sklepov  13. redne seje Sveta je priloženo .  
 
 
POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 13. REDNE SEJE SVETA KS BRESTERNICA - GAJ 

 
Zap. št.  Številka in vsebina sklepa Realizacija 

DA/NE 

1. 1. SKLEP: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta 
4. Pregled realizacije sklepov 12. redne seje sveta 
5. Seznanitev s polletno realizacijo odhodkov in prihodkov 

finančnega načrta KS 
6. Aktivnosti do konec leta 2021 
7. Sanacija poškodovane ograje na pokopališču Gaj nad 

Mariborom 
8. Potrditev naročilnic 
9. Komunalna problematika 
10. Vprašanja in pobude 
11. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 

da 

2. 2. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj potrdi zapisnik 12. 
redne seje Sveta. 

 
da 

3. 3. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj se je seznanil z 
realizacijo sklepov 12. redne seje Sveta 

 
 

da 

4. 4. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj se je seznanil s 
poročilom polletne realizacije prihodkov in odhodkov finančnega 
načrta KS. 

 
 

da 

5. 5. SKLEP: 
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj odloči, da se ne bodo 
izvedle vse aktivnosti v sklopu programa dela, kar je posledica 
covid situacije v državi. S pomočjo društev bomo izvedli 
postavitev adventnega venca in Božične pravljice. Morda še 
kakšno prireditev, ki bo prilagojena razmeram in pravilom NIJZ.  
S predstavniki društev se v naslednjih dneh skliče sestanek in na 
sestanku se doreče plan novoletne aktivnosti.  

 
da – v izvajanju 

6. 6. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se v letu 2022 izda krajevno 

 
v izvajanju - 
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glasilo. 
 
 

pripravi 

7. 7. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se k oddaji ponudbe za 
sanacijo poškodovane ograje na pokopališču Gaj nad Mariborom 
vabi naslednje izvajalce: 
Jure Jagodič s.p., Andrej Remšak s.p. in Štefan Sedak s.p. Po 
prejemu ponudb se člane Sveta seznani z dopisno sejo. 

 
 
 

V izvajanju 

 
 

8. SKLEP: 
Člani sveta KS se seznanijo s podatkom, da je  na dan 15. 9. 
2021 bilo izdanih 21 naročilnic. 
Člani odločijo, da se naroči 2.500 l kurilnega olja ter izda 
naročilnica v vrednosti 400 € za čiščenje košov ob pešpoti Bredi 
Gomzi s.p, za obdobje oktober – december. 
 

 
 

da 

 9. SKLEP:   
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj ugotavlja, da v 
zadnjem letu na področju ceste varnosti ni bilo narejenega 
praktično nič. Razen gramoziranje makadamskih cest iz strani 
krajevne skupnosti in Nigrada, za ureditev gozdnih cest pa še 
vedno ni končan postopek javnega naročila, kar je absurd, saj 
smo že v mesecu septembru! 
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj daje pobudo, da se za 
omenjeno krajevno skupnost naredi strateški načrt glede rednega 
vzdrževanja cest, saj ceste niso več varne za udeležence v 
prometu! V KS si želimo, da bi bile vse ceste asfaltirane in 
komunalno urejeno kot je nekaj metrov čez mejo!!  
 
 

 
 
 
 

Poslano na MOM 

 
 

10. SKLEP: 
Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj poziva vodstvo Mestne 
občine Maribor, da se ponovno preuči kategorizacija cest v 
omenjeni krajevni skupnosti, posebej sprememba kategorizacije 
povezovalne ceste na Zg. Slemenu odcep  Šiker – Hauptman. 
Predlagamo, da župan določi komisijo (sestavljena iz strani MOM 
in KS)  za pregled ustreznosti kategorizacij cest in dejanskega 
stanja na terenu, saj opažamo, da podatki niso usklajeni in so v 
nekaterih primerih nesmiselni, zato se težave pojavljajo pri 
vzdrževanju, kar čutijo predvsem krajani naše krajevne skupnosti! 
 

 
 
 
 

Poslano na MOM 

 
 

11. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil s peticijo krajanov ulice 
Pri šoli glede ureditve javne razsvetljave. Svet se strinja s krajani 
in apelira na vodstvo MOM, da pristopi k reševanju problema 
javne razsvetljave v ulici Pri šoli. 
Peticijo krajanov odstopa Svet v reševanje na MOM – UKPP. 

 
 
 

Poslano na MOM 

 12. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj zahteva, da vodstvo MOM umesti v 
rebalans naslednje predloge, saj so vsi cesti odcepi nevarni za 
udeležence v prometu: 

- odcep ceste Gaj – center ( od križišča Zg. Kungote do 
centra vasi): preplastitev ceste 

- cesta Šober – log: asfaltiranje vmesnega dela ceste 
- cesta Srednje – Čepe: preplastitev in sanacija cestnih 

udorov 
- cesta Bresterniška graba: ureditev brežin, preplastitev 

ceste 
- cesta Gaj – Finster: preplastitev poškodovanega 

cestišča 
 

 
 
 
 

Poslano na MOM 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 

  
NASLOV GRADIVA: Objava dokumentacije za zbiranje vlog za  sodelovanje v 

programu dela KS v letu 2021 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj potrjuje obrazce 

za Objavo za zbiranje vlog za sodelovanje v programu dela 
za leto 2022, prijavo aktivnosti in Dogovor o izvajanju 
programa dela. Objava bo odprta od 5. 11. 2022 do 30. 11. 
2022.  
 
 

OBRAZLOŽITEV:  
Objava za zbiranje vlog za sodelovanje v programu dela KS v letu 2022 

 
Služba za MČ in KS mestne občine Maribor je pripravila obrazce za Objavo za zbiranje vlog 
za sodelovanje v programu dela, prijavo aktivnosti in dogovor o izvajanju programa dela.  
V mesecu decembru je potrebno skleniti nove dogovore z uporabniki dvorane doma krajanov 
Bresternica, društvenih prostorov v domu krajanov Bresternica ter pritličnih prostorov stavbe 
na Gaju (nekdanje šole na Gaju) za brezplačni najem. Zbiranje vlog bo potekalo od 5. 11. 
2021 do 30. 11. 2021. 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 

  
NASLOV GRADIVA: Rebalans 2021 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj potrjuje 

seznanitev s spremembami rebalansa za leto 2021 za KS 
Bresternica – Gaj. 
 
 

OBRAZLOŽITEV:  
Pri sprejemu rebalansa za leto 2021 je prišlo za KS Bresternica – Gaj do sprememb. 2000 € 
se je preneslo iz proračunske postavke program dela na proračunsko postavko vzdrževanje 
pokopališča za potrebe sanacije ograje. 
Prav tako so bila odobrena dodatna sredstva v višini 15.000 € na proračunski postavki 
vzdrževanje cest, in sicer za ureditev odvodnjavanja na cesti Sredma – vezano na plaz ter 
ureditev vseh ostalih cest pred zimsko sezono. 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: Vzdrževanje ceste Nad Dravo in ceste Srednje 10 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM,  
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
  
PREDLOG SKLEPA: Svet Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj sklep sprejme 

na seji. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


