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Z A P I S N I K 
 

15. redne seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v četrtek, 16. decembra  2021 ob 17. uri na 
sedežu krajevne skupnosti. 

 
PRISOTNI:  
 
ČLANICE IN ČLANI SVETA:  
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OSTALI PRISOTNI:  
Marjetka Hauptman – Referent 
 
 
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 14. redne seje Sveta KS 
4. Pregled realizacije sklepov 14. redne seje Sveta KS 
5. Obravnava in potrditev vlog za izvajanje dejavnosti v programu dela KS za leto 2022 
6. Obravnava in potrditev planov za leto 2022:  vlaganje v objekte in opremo, program dela, 

komunalni plan 
7. Čiščenje prostorov v KS Bresternica – Gaj za leto 2022 
8. Vzdrževanje pokopališča za leto 2022 
9. Vzdrževanje nekategoriziranih cest za leto 2022 
10. Aktualne zadeve 
11. Vprašanja in pobude 
12. 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.  Svojo odsotnost so  opravičile Dragica Missia, Vesna Žuraj 
in Karmen Robič. 
 
 
 

2. 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k predlaganem dnevnem redu ni bilo, 
zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v sprejem sklep: 
 
1. SKLEP: 
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 15. Redne seje sveta krajevne skupnosti: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta KS 
4. Pregled realizacije sklepov 14. redne seje Sveta KS 
5. Obravnava in potrditev vlog za izvajanje dejavnosti v programu dela KS za leto 2022 
6. Obravnava in potrditev planov za leto 2022:  vlaganje v objekte in opremo, program 

dela, komunalni plan 
7. Čiščenje prostorov v KS Bresternica – Gaj za leto 2022 
8. Vzdrževanje pokopališča za leto 2022 
9. Vzdrževanje nekategoriziranih cest za leto 2022 
10. Aktualne zadeve 
11. Vprašanja in pobude 
12. Razno 

 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 

 
3. 

Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta KS 
 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano članicam in članom po elektronski 
pošti. Pripomb ni bilo, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v sprejem sklep: 
 

Eva Zupanc, Aleš Žgur, Hermina Grace, Valter Pristovnik, 
Primož Hedl 
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2. SKLEP:   
Svet krajevne skupnosti Bresternica – Gaj potrdi zapisnik 14. redne seje Sveta KS Bresternica - 
Gaj 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 

 
4. 

Pregled realizacije sklepov 14. redne seje Sveta KS 
 
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano članicam in članom po elektronski 
pošti.  V razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal 
v sprejem sklep: 
 
3. SKLEP:   
Svet KS Bresternica - Gaj se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov zapisnika 14. redne 
seje Sveta KS Bresternica – Gaj. 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 

5. 
Obravnava in potrditev vlog za izvajanje dejavnosti v programu dela KS za leto 2022 

 
Na podlagi roka za objavo javnega razpisa za izvajanje programov dela v MČ in KS, ki ga je določila 
MO Maribor, je KS Bresternica - Gaj objavila javni razpis za Javno zbiranje vlog za izvajanje 
dejavnosti v prostorih KS Bresternica - Gaj, ki so v programu dela KS Bresternica - Gaj za leto 2022 . 
V razpisanem roku so prispele naslednje vloge: Društvo Toti Foto, Turistično društvo Bresternica – 
Gaj, Mešani pevski zbor Gaj, Zavod Aloja Maribor, Društvo za lepše življenje, Komac Grega ter Rdeč 
križ Bresternica – Gaj. 
Vse prispele vloge so bile v skladu z razpisnimi pogoji. Podrobnejše informacije in podatki o društvih in 
posameznikih so razvidni iz obrazca Prijave   aktivnosti, ki se hranijo v tajništvu KS Bresternica – Gaj 
in so priloga zapisniku. 
 
V razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v 
sprejem sklep: 

 
4. SKLEP:   
Svet KS Bresternica - Gaj odobri uporabo prostorov, ki so v upravljanju KS Bresternica - Gaj, 
izvajalcem Programa dela KS Bresternica - Gaj za leto 2022. Z izvajalci se bo sklenil Dogovor o 
izvajanju Programa dela KS Bresternica - Gaj za leto 2022. V dogovoru so zavedeni vsi pogoji 
sodelovanja in delovanja. 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 

6. 
Obravnava in potrditev planov za leto 2022:  vlaganje v objekte in opremo, program dela, 

komunalni plan 
 
Predsednik prisotne seznani, da je proračun MOM za leto 2022 sprejet. KS Bresternica – Gaj  ima v 
finančnem načrtu za leto 2022 na voljo 7.000,00 EUR na postavki Vlaganja v objekte in opremo 
oziroma investicijskega vzdrževanja prostorov. 
V letu 2022 na področju vlaganja v objekte in opremo načrtujemo obnovo oziroma sanacijo odra v 
dvorani doma krajanov ter ostala manjša popravila v dvorani ter prostorih tajništva KS. 
KS Bresternica – Gaj za leto 2022 načrtuje naslednje dejavnosti v okviru programa dela: 

TERMIN 
IZVEDBE 

NAMEN PREDVIDENI STROŠKI 

FEBRUAR PREŠERNOVA PROSLAVA 
 
KOMEDIJA 
 

100 € 
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PUSTOVANJE 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, 
ŠPORTNE IGRE) 

2.500 € (1.500 
PRORAČUN + 1.000 
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 € 

Izvedba in realizacija prireditev bo v letu 2022 odvisna od same situacije v državi Slovenija (epidemije 
covid). 
Prav tako skozi vso leto potekajo: 

 družabna srečanja: kartanje, šah, ples – sodelujejo domača društva 

 razna predavanja – sodelujejo društva in ostale institucije 

 likovne delavnice  

 delavnice ročnih del  

 literarni večeri  

 telovadba, ples, zumba 

 igranje namiznega tenisa 

 učenje boksa kot samoobramba 

 
Plan komunalnih investicij KS: 



 5 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet

 

Plan aktivnosti komunale in  prometne infrastrukture za leto 2022 in 2023  v KS Bresternica-Gaj 

PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL

1 koši za smeti  5 x

ZELENE 

POVRŠINE

2 ureditev/vzdrževanje drves - plantan na območju KS Bresternica - Gaj

1. preplastitev ceste Gaj nad Mariborom od odcepa z državno cesto Bresternica - Jurij (pod hišno št. Šober 

2 a, v smeri proti centru vasi)CESTE 2. asfaltiranje ceste Šober - Log, VI.faza, 1500 m

3 asfaltiranje dostopne ceste do naselja Nad zalivom - Bresternica, 130 m 

4 asfaltiranje ceste na Srednjem v dolžini cca 190 m (pri križu desno)

5 asfaltiranje ceste na Srednje -  od glavne Mariborske ceste (Cesta na Srednje 2 do Ceste na Srednje 20 )

6 asfaltiranje ceste Gaj nad Mariborom  - Pehanova gara 

7 asfaltiranje cestnega odcepa Nad Dravo (Nad Dravo 42) cca 180 m

8 preplastitev Stare ulice

9 preplastitev Bresterniška graba po neurju iz leta 2012 (nadaljevanje)

10 preplastitev dela ceste Šober - Log, v smeri Gaj nad Mariborom

11 asfaltiranje ceste Gaj nad Mariborom  - Gajperk - Sever, cca 600 m

asfaltiranje ceste - parc. št.537/3 k.o. Žavcarjev vrh -   Zg. Slemen Hlade - Hauptman

preplastitev ceste Sredma

preplastutev ceset Šober -Tojzel ( od Korena do Madlove kapele)

12 asfaltiranje ceste - parc. št.537/3 k.o. Žavcarjev vrh -   Zg. Slemen Hlade - Hauptman

1
ureditev javne razsvetljave ob državni cesti  Bresternica - Gaj - Jurij (2 svetilki) na lokaciji Zg. Slemen 1

JAVNA 

RAZSVETLJAVA

2
ureditev javne razstveljave na lokaciji Pri šoli (Missia - Demšar - 5 svetilk) (že pripravljena inštalacija in temelji)

3
ureditev javne razsvetljave na lokaciji Ob potoku -Bresternica (3 svetilke)

4  ureditev javne razsvetljave v  naselju Nad zalivom - Bresternica,  3 svetilke

5  ureditev javne razsvetljave v  naselju Nad Dravo - Bresternica,  2 svetilke (temelji in cevi pripravljene)

6
javna razsvetljava na državni cesti za naselje Jelovec, od trgovine  do domačije Petelinšek   

  in zobotehn. ordinacije  -  5 luči   (cevi za kable pripravljene)

1 ureditev/vzdrževanje avtobusnih postajališč na območju KS

PROMET 2 Namstitev uličnih tabel za naselje Zg. Slemen - del in del naselja Gaj nad Mariborom

3 Prometna ureditev centra Bresternice (talne oznake in prometni znaki)

4 urditev/posodobitev  prometnih znakov na območju KS (popravilo, zamenjava, ….)

5

1 dokončanje kolektorja Kamnica - Bresternica - Jelovec - Mariborska cesta in povezava z obstoječo 

kanalizacijo ter ureditev pločnika.

KOMUNALNA 

HIDROTEHNIKA,

2 dokončanje kanala zalednih voda v Obrobni ulici - neposredna povezava s kolektorjem cca 120 m

3 ureditev zalednih voda  v naselju Jelovec v bližini domačije Škrabl in Jerenko 

KANALIZACIJA 4 ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Celovški ulici v Bresternici cca 100 m 
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Po razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v 
sprejem sklep: 
 
5. SKLEP:   
Svet KS Bresternica - Gaj je, upoštevajoč že sprejet finančni načrt KS Bresternica – Gaj  za leti 
2021 in 2022, potrdil plan vlaganja v objekte in opremo ter investicijsko vzdrževanje za leto 
2022 z namenom ureditve odra v dvorani doma krajanov, manjša popravila v dvorani doma 
krajanov ter prostorih tajništva KS.  
Svet KS Bresternica - Gaj potrdi ovrednoteni Program dela KS Bresternica - Gaj za leto 2022 s 
popravki oziroma dopolnitvami: doda se izdaja glasila za vsa gospodinjstva z ocenjeno 
vrednostjo 3.000 €. Sredstva za bazar se povečajo za 100 €, iz 200 € na 300 €. Prav tako se 
sredstva za Božično pravljico povečujejo za 50 €, iz 300 € na 350 €. Tako ovrednoten plan dela 
za leto 2022 znaša skupaj 10.600 €. 
Svet KS Bresternica – Gaj potrdi plan komunalnih investicij v KS Bresternica – Gaj. 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 

7. 
Čiščenje prostorov v KS Bresternica – Gaj za leto 2022 

 
Predsednik prisotne seznani, da je potrebno izbrati za leto 2022 izvajalca oziroma izvajalko za 
čiščenje prostorov. Dosedanja izvajalka čiščenja ga. Gomzi ima do konec leta 2021 izdano 
naročilnico. 
Po razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v 
sprejem sklep: 
 
6. SKLEP:   
Pridobijo se tri ponudbe za čiščenje prostorov v sklopu KS Bresternica – Gaj. Z najugodnejšim 
ponudnikom se sklene pogodba ali pa se izda naročilnica. Ponudba mora biti skladna s 
popisom del čiščenja. ZA mesec januar se izda ga. Gomzi naročilnica, da bo čiščenje potekalo 
nemoteno. 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 

VODOVOD 1 izgradnja vodovoda Gaj Kozjak faza I in II

2 izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Šober in Šober brda

3 Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Gaj nad Mariborom (del od državni meji z Avstrijo)

1 ureditev plazu in podpornih zidov na lokaciji ceste Gaj - Kozjak (proti meji z občino Kungota)

OPORNI ZIDOVI in 2 ureditev plazu/udora ne cesti Šober - Urban (pred odcepom za kmetijo Tepeh)

PLAZOVI V 

CESTNEM SVETU

3 ureditev udora cestišča na lokaciji ceste Šober - Log (Perkova graba)

4 Bresterniška graba po neurju - plazovi (nadaljevanje uspešne sanacije)

5 plazovi na cesti Demšarjeva žaga - Čepe, Srednje št. 8

6 urditev plazu na lokaciji Srednje - pri domačiji Demšar Janko

ureditev plazu na lokaciji ceste Gaj nad Mariborom - gara

ureditev plazu na lokaciji ceste Gaj nad Mariborom - serpetine

ureditev plazu na lokaciji ceste Gaj nad Mariborom - Gara ( pri domačiki Fike - Hojnik)

plaz pri domačiji Babič Peter, Cesta na Srednje 49

1 državne cesta T 937 Bresternica - Gaj - Jurij, PZI projekti so  v zaključni fazi - investitor DRSC in MOM 

(sorazmerni delež)
OSTALO 1 ureditev odvodnjavanja na cestišču lokacije Gaj nad Maribrom 70

2 ureditev vodotokov na območju KS

3 Ureditev spomenikov na območju KS
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8. 
Vzdrževanje pokopališča za leto 2022 

 
Predsednik prisotne seznani, da je potrebno izbrati za leto 2022 izvajalca za redno vzdrževanja 
pokopališča na Gaju nad Mariborom.  
Po razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v 
sprejem sklep: 
 
7. SKLEP:   
Pridobijo se tri ponudbe za redno vzdrževanje pokopališča na Gaju. Z najugodnejšim se sklene 
pogodba v skladu s popisom del. Povabi se naslednje ponudnike: Izidor Brus s.p., Hojnik 
Anton s.p. in Jure Jagodič s.p. Po potrebi se izda g. Brusu za mesec januar naročilnica. 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 

9. 
Vzdrževanje nekategoriziranih cest za leto 2022 

 
Prav tako predsednik pove, da je za leto 2022 potrebno izbrat rednega vzdrževalca nekategoriziranih 
cest. Na proračunski postavki je zagotovljenih 50.000 €. 
Po razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v 
sprejem sklepa: 
 
8. SKLEP:   
Pridobijo se tri ponudbe za redno vzdrževanje nekategoriziranih cest za leto 2022 za območje 
KS Bresternica - Gaj. Z najugodnejšim se sklene pogodba v skladu s popisom del. Povabi se 
naslednje ponudnike: Jure Jagodič s.p., Štefan Sedak s.p., Andre d.o.o. in podjetje Nigrad 
d.o.o. 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
 
9. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se prične postopek javnega naročila (razpis) za 
vzdrževanje nekategoriziranih cest na območju KS Bresternica – Gaj za leto 2022. 
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 2022. 
 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 

10.  
Aktualne zadeve 

 
Predsednik prisotne seznani, da še vedno potekajo aktivnosti v zvezi z odmero državne ceste 
Bresternica – Gaj – Jurij. 
Pove tudi, da je z Elektro Maribor potekal sestanek na temo posodobitev električnega omrežja na 
območju KS Bresternica – Gaj, saj je na celotnem območju zelo slabo električno omrežje in 
posledično tudi mnogo klicev krajank in krajanov na to temo. Predstavniki Elektro Maribora so 
povedali, da je za območje Bresternice jv planu izgradnja kablovoda od Viltuža do Kamnice, z vmesno 
novo postajo pri Sidru. Kabliranje je največja investicija, za katero se trenutno pridobivajo služnosti in 
soglasja. Vezano na investicijo še ni podatka ali se bo kabel vkopaval v zemljo ali ostajajo drogovi. Bo 
pa vsekakor s to prenovo kakovost življenja boljša. Plan pričetka te investicije je za leto 2022 in dela 
se bodo izvajala fazno. Povedo tudi, da se je pri kapeli v Bresternici uredila prenova kablovoda in 
zamenjala trafo postaja. V zaključku sestanka smo se dogovorili, da Elektro Maribor pripravi obvestilo, 
kjer bodo zajeti plani investicij, kratka obrazložitev sistema, katerega bo KS poslala na naslove 
krajanov. Prav tako poteka prenova električnega omrežja na območju Gaja nad Mariborom in Šobra. 
 

11. 
Vprašanja in pobude 
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G. Pristovnik izpostavi, da še vedno čaka na sestanek s predstavniki Dravskih elektrarn na 
temo mulj. Referentka odgovori, da je bila prošnja na sestanek večkrat poslana, vendar ni možno 
dobit termina. Predsednik doda, da verjetno zaradi kadrovskih sprememb v podjetju. 
 
G. Pristovnik predlaga skupen sestanek s predsednikom in podpredsednikom KS Kamnica na temo o 
ustanovitvi skupne občine. 
 

12. 
Razno 

 
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo, vsem zaželel lepe in mirne 
prihajajoče praznične dni.  
 
Sejo je predsednik zaključil ob 18.00 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 

- Javnost na spletu: MOM – KS Bresternica Gaj 
 
Priloge:  

- gradivo 
- lista prisotnih 
- kopije vlog za program dela za leto 2022 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: Pregled realizacije sklepov 15. redne seje Sveta KS 

Bresternica - Gaj 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM – Marjetka Hauptman 
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
PREDLOG SKLEPA: Svet KS Bresternica - Gaj se je seznanil s poročilom o realizaciji 

sklepov zapisnika 15. redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj. 
 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
 
POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 15. REDNE SEJE SVETA KS BRESTERNICA - GAJ 

 
Zap. št.  Številka in vsebina sklepa Realizacija 

DA/NE 

1. 1. SKLEP: 
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 15. Redne seje 
sveta krajevne skupnosti: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta KS 
4. Pregled realizacije sklepov 14. redne seje Sveta KS 
5. Obravnava in potrditev vlog za izvajanje dejavnosti v 

programu dela KS za leto 2022 
6. Obravnava in potrditev planov za leto 2022:  vlaganje v 

objekte in opremo, program dela, komunalni plan 
7. Čiščenje prostorov v KS Bresternica – Gaj za leto 2022 
8. Vzdrževanje pokopališča za leto 2022 
9. Vzdrževanje nekategoriziranih cest za leto 2022 
10. Aktualne zadeve 
11. Vprašanja in pobude 
12. Razno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

da 

2. 2. SKLEP:   
Svet krajevne skupnosti Bresternica – Gaj potrdi zapisnik 14. 
redne seje Sveta KS Bresternica - Gaj 

 

 
da 

3. 3. SKLEP:   
Svet KS Bresternica - Gaj se je seznanil s poročilom o realizaciji 
sklepov zapisnika 14. redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj. 

 

 
 

da 

4. 4. SKLEP:   
Svet KS Bresternica - Gaj odobri uporabo prostorov, ki so v 
upravljanju KS Bresternica - Gaj, izvajalcem Programa dela KS 
Bresternica - Gaj za leto 2022. Z izvajalci se bo sklenil Dogovor o 
izvajanju Programa dela KS Bresternica - Gaj za leto 2022. V 
dogovoru so zavedeni vsi pogoji sodelovanja in delovanja. 

 
 

da 
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5. 5. SKLEP:   

Svet KS Bresternica - Gaj je, upoštevajoč že sprejet finančni načrt 
KS Bresternica – Gaj  za leti 2021 in 2022, potrdil plan vlaganja v 
objekte in opremo ter investicijsko vzdrževanje za leto 2022 z 
namenom ureditve odra v dvorani doma krajanov, manjša 
popravila v dvorani doma krajanov ter prostorih tajništva KS.  
Svet KS Bresternica - Gaj potrdi ovrednoteni Program dela KS 
Bresternica - Gaj za leto 2022 s popravki oziroma dopolnitvami: 
doda se izdaja glasila za vsa gospodinjstva z ocenjeno vrednostjo 
3.000 €. Sredstva za bazar se povečajo za 100 €, iz 200 € na 300 
€. Prav tako se sredstva za Božično pravljico povečujejo za 50 €, 
iz 300 € na 350 €. Tako ovrednoten plan dela za leto 2022 znaša 
skupaj 10.600 €. 
Svet KS Bresternica – Gaj potrdi plan komunalnih investicij v KS 
Bresternica – Gaj. 

 

 
 
 
 
 

Še ni realiziran 
sklep (odvisno od 

sprejema 
rebalansa MOM) 

6. 6. SKLEP:   
Pridobijo se tri ponudbe za čiščenje prostorov v sklopu KS 
Bresternica – Gaj. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene 
pogodba ali pa se izda naročilnica. Ponudba mora biti skladna s 
popisom del čiščenja. ZA mesec januar se izda ga. Gomzi 
naročilnica, da bo čiščenje potekalo nemoteno. 

 

 
 

da  

7. 7. SKLEP:   
Pridobijo se tri ponudbe za redno vzdrževanje pokopališča na 
Gaju. Z najugodnejšim se sklene pogodba v skladu s popisom del. 
Povabi se naslednje ponudnike: Izidor Brus s.p., Hojnik Anton s.p. 
in Jure Jagodič s.p. Po potrebi se izda g. Brusu za mesec januar 
naročilnica. 

 

 
 
 

V izvajanju 

8. 8. SKLEP:   
Pridobijo se tri ponudbe za redno vzdrževanje nekategoriziranih 
cest za leto 2022 za območje KS Bresternica - Gaj. Z 
najugodnejšim se sklene pogodba v skladu s popisom del. Povabi 
se naslednje ponudnike: Jure Jagodič s.p., Štefan Sedak s.p., 
Andre d.o.o. in podjetje Nigrad d.o.o. 
 

 
 

V izvajanju 

9. 9. SKLEP: 
Svet KS Bresternica – Gaj odloči, da se prične postopek javnega 
naročila (razpis) za vzdrževanje nekategoriziranih cest na 
območju KS Bresternica – Gaj za leto 2022. 
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 2022. 
 

 
 

V izvajanju 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: Poročilo inventurne komisije za leto 2021 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM – Marjetka Hauptman 
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
  
POROČEVALEC: Valter Pristovnik – predsednik inventurne komisije 

 
  
 
PREDLOG SKLEPA: 1. Svet KS BRESTERNICA - GAJ sprejema poročilo popisne 

komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja za leto 2021 v predloženi vsebini. 

 
2. Svet KS Bresternica - Gaj sprejema poročilo popisne 

komisije za popis denarnih sredstev, obveznosti in 
terjatev, časovnih razmejitev in splošnega sklada s 
stanjem na dan 31.12.2021. 

 
3. Svet KS Bresternica - Gaj sprejema inventurni elaborat 

popisa sredstev terjatev in obveznosti na dan 31.12.2021 
 

OBRAZLOŽITEV:  
 

 

POROČILO O POPISU NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
TER DROBNEGA INVENTARJA S STANJEM NA DAN 31.12.2021 
 
Popis osnovnih sredstev obsega 8 (osem) listov in se zaključuje z zaporedno številko 
120220. 
Popis drobnega inventarja zajema 1 (en) list in se zaključuje z zaporedno številko 000012. 
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 31.12.2021 
 

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)  

5.021,89 € 
127 
0,00 

21-00037 
21-0013 

0,00 
 

 

 

 

 

 

INVENTURNI ELABORAT POPISA SREDSTEV TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31. 
DECEMBER 2021 
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KRAJEVNA SKUPNOST  BRESTERNICA - GAJ

BRESTERNICA, Cesta na Gaj 2

                                                                       INVENTURNI  ELABORAT  POPISA  SREDSTEV 

                                                                     TERJATEV IN OBVEZNOSTI   NA  DAN  31. DECEMBER  2021

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 31.12.2021 11.881,21

     Popravek vrednosti zgradb 3.101,48

2.  Vrednost OS - zgradb v izgradnji na dan 31.12.2021 0,00

3.  Vrednost OS - opreme na dan 31.12.2021 35.923,18

     Popravek vrednosti opreme 33.797,10

4.  Splošni sklad za neopred.dolg.sr.in opred.OS 10.905,81

6.  Splošni sklad za drugo 2.723,94

Predlogi inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev so  priloga k inventurnemu elaboratu.
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
  
NASLOV GRADIVA: Čistilna akcija 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM – Marjetka Hauptman 
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL - predsednik sveta 

 
POROČEVALEC: Eva Zupanc – vodja čistilna akcije 

 
 
PREDLOG SKLEPA: Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil s 

potekom čistilne akcije na območju KS Bresternica 
– Gaj in v ta namen potrdi izdajo naročilnice v 
vrednosti 200 €. 
 

OBRAZLOŽITEV:  
Mestna občina Maribor, v sodelovanju z Javnim holdingom Maribor, organizira čistilno akcijo 
čiščenja okolja z nazivom Moji odpadki - moja skrb 2022. Prispevek mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti bo za uspešno izvedbo akcije znova ključen. 
Osrednji del akcije ostaja enak kot v zadnjih treh letih: določena sta dva termina, dve 
spomladanski soboti, ko bomo občani v naravi znova pobirali manjše odpadke (plastenke, 
embalaža hrane, zaščitne maske ...). 
Čistilna akcija bo potekala za KS Bresternica - Gaj 2. Aprila.  
Tudi letos bomo na dan akcije vzpostavili zbirna mesta, na katerih bomo lahko krajani oddali 
v naravi zbrane odpadke. Še eno zbirno mesto bo namenjeno odlaganju zelenega obreza. 
Po končani akciji bo Snaga še isti dan zbrane odpadke odpeljala. K akciji bomo tako, kot do 
sedaj povabili vsa društva na območju KS, organizacije in vrtec. 
Po čistilni akciji bo druženje pred KS ob malici. Za ta namen bomo tudi izdelali plakate za 
oglasne deske. 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 

  
NASLOV GRADIVA: Zaključni račun proračuna KS za leto 2021 
  
GRADIVO PRIPRAVILA: Služba za MČ in KS MOM – Marjetka Hauptman 
  
GRADIVO PREDLAGA: Primož HEDL - predsednik sveta 

 
POROČEVALEC: Marjetka Hauptman - referentka 

 
 
PREDLOG SKLEPA: Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil s poslovnim 

poročilom in zaključnim računom KS za leto 2021 ter potrjuje 
poročilo o poslovanju Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj za 
leto 2021. 

 
OBRAZLOŽITEV:  
 
 
POSLOVNO POROČILO POSLOVANJA ZA LETO 2021 
 
UVOD  
Krajevna skupnost Bresternica-Gaj je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: 
Bresternica, Sredma, Jelovec, Srednje, Gaj nad Mariborom, Šober, Zgornji Slemen. 
Meje krajevne skupnosti so: krajevna skupnost meji na reko Dravo, na vzhodu na Krajevno skupnost 
Kamnico, na severu na občino Kungoto in Republiko Avstrijo ter na zahodu na občino Selnico ob 
Dravi. 
 
Realizacija finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Bresternica-Gaj za obdobje od januarja do 
decembra 2021 je potekala v okviru Finančnega načrta za leto 2021 in sprejetimi sklepi sveta KS. 
 
Krajevna skupnost Bresternica-Gaj se je kot že vsa leta srečevala s problemi predvsem na področju 
komunale, družbene dejavnosti in sociale. 
Uspešno smo sodelovali: 

 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,  

 izvedli zastavljen program dela v okviru finančnih zmožnostih, 

 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 naravne katastrofe – plazu na območju Sredme – Bresterniška 
graba 
 

 
ODHODKI 
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KS Bresternica – Gaj je planirala odhodke v višini 102.500 EUR. V obdobju januar - december 2021 

je bilo porabljenih 86.326 EUR ali 84% planiranih sredstev. Odstopanja planiranih sredstev od 

dejanske porabe je posledica epidemije v državi tako imenovane »Covid – 19«. Posledično KS ni 

izvedla vse prireditve, katere smo bile planirali za leto 2021 in tukaj prihaja do največjega odstopanja 

začrtanega plana. 

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 26 % oz. 1.294 
EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup arhivske omare, pisarniškega stola in 
druga redna vzdrževalna dela. Manjša poraba oz. realizacija načrtovanih sredstev je posledica nastale 
situacije zaradi  pandemije (Covid-19).  
 
810512 MATERIALNI STROŠKI 
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 6.500 EUR. Realizirano je bilo 88% oz. 5.741 
EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta KS, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, zavarovanje, 
telekomunikacijske storitve, vodo in komunalne storitve ter druge storitve za nemoteno in tekoče 
delovanje KS. 
 
810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ 
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 17.000 EUR. Realizirano je bilo 44 % oz. 7.534 
EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, 
električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve, zavarovanje, ureditev 
okolice doma krajanov ter zelenice v centru vasi Gaj nad Mariborom ter druge storitve za nemoteno in 
tekoče poslovanje KS. 
Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za 
aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Krajevna 
skupnost je v letu 2021 organizirala: 

 postavitev majskega drevesa, 
 fotografsko razstavo na hodniku tajništva KS, 
 čistilno akcijo za celotno območje KS, 
 športni dan KS Bresternica – Gaj, 
 razstavo buče velikanke pred domom krajanov ter jesensko dekoracijo, 
 Božično vas 

 
V leto 2021 KS Bresternica – Gaj ni izvedla skoraj nobene prireditve, katere so bile načrtovane. V 
spomladanskem in jesenskem delu so nam zaradi epidemije Covid – 19 odpadla dva največja 
dogodka v sklopu programa dela in sicer Gala operni večer na Gaju in Krajevni praznik KS. Prav tako 
niso v spomladanskem in jesenskem delu potekale ostale aktivnosti, katere so bile načrtovane. 
 
810802 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO  
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 65.000 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 62.806 EUR 
načrtovanih sredstev.  
Krajevna skupnost je sredstva porabila za  vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje 
jarkov, mostov in odtokov, popravilo asfaltnih bankin ter ureditev cestnih udorov in plazov. Na cesti 
Sredma je bilo nujno potrebno urediti komplet odvodnjavanje meteornih vod – vezano na plaz v 
mesecu maju. Odvodnjavanje na omenjenem delu ceste je del sanacije plazu, katerega sanacija 
poteka preko Civilne zaščite.  Na vseh krajevnih cestah so bili popravljeni poškodovani dražniki za 
odvodnjavanje. Le ti so bili tudi dodatno vgrajeni na kritično -  naklonsko nevarnih cestnih odcepih. 
Prav tako skrbimo za čistočo pešpot ob reki Dravi. 

Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v: 
 Brestrniški grabi,  
 Sredmi,  
 Šobru,  
 Srednjem, 
 Radečki grabi, 
 Gaju nad Mariborom in  
 Zgornjem Slemenu. 
Tekom  leta so bili določeni odcepi cest večkrat gramozirani in vzdrževani, kar je posledica močnih 
nalivov. 
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810901  UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo  99 % oz. 8.950 
EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, 
odvoz smeti, zavarovanje, elektriko, vodo ter sanacijo poškodovane ograje in temelja le te. 

 
PRIHODKI 
Krajevna skupnost Bresternica – Gaj   je v letu 2021 planira prihodke v višini 102.500 EUR. V 

celotnem letu je bilo prejetih 86.470 EUR  oziroma 84 % plana. 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore  - mrliška vežica 

Sredstva na tej postavki predstavljajo prejete najemnine  uporabe mrliške vežice in so bila planirava v 

višini 0 EUR, realizirana pa v višini 474 € oziroma 474 %. 

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 pa v višini 2.711 EUR ali  104 %.  

71039904 Drugi prihodki od premoženja 

Prihodki so planirani v višini 100 EUR za druge prihodke od premoženja, realizirani pa v višini 22 EUR  

oziroma 22 % . 

711119901 Druge pristojbine – pogrebne pristojbine 

Prihodki so planirani v višini 200 EUR, realizirani pa v višini 736 EUR  oziroma 368 % plana. 

71419901 Drugi prihodki - splošno 

Prihodki so planirani v višini 20 EUR, realizirani pa v višini 0,00 EUR  oziroma 0,0 % plana. 

730000 Prejete donacije 

Planirani prihodki od donacij znašajo 1.550 EUR in so 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 97.000 EUR,  realizacija je 

82.527 EUR oziroma 85 %.  

Sredstva, s katerimi je KS Bresternica – Gaj v letu 2021 razpolagala so bila pridobljena in porabljena 
namensko.  
 
ZAKLJUČNI RAČUN KS ZA LETO 2021 

 
ODHODKI 
 
811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO 
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 26 % oz. 1.294 
EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup arhivske omare, pisarniškega stola in 
druga redna vzdrževalna dela. Manjša poraba oz. realizacija načrtovanih sredstev je posledica nastale 
situacije zaradi  pandemije (Covid-19).  

 
810512 MATERIALNI STROŠKI 
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 6.500 EUR. Realizirano je bilo 88% oz. 5.741 
EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejnin članom sveta KS, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, zavarovanje, 
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telekomunikacijske storitve, vodo in komunalne storitve ter druge storitve za nemoteno in tekoče 
delovanje KS. 
 
810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ  
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 17.000 EUR. Realizirano je bilo 44 % oz. 7.534 
EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, 
električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve, zavarovanje, ureditev 
okolice doma krajanov ter zelenice v centru vasi Gaj nad Mariborom ter druge storitve za nemoteno in 
tekoče poslovanje KS. 
Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za 
aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Krajevna 
skupnost je v letu 2021 organizirala: 

 postavitev majskega drevesa, 
 fotografsko razstavo na hodniku tajništva KS, 
 čistilno akcijo za celotno območje KS, 
 športni dan KS Bresternica – Gaj, 
 razstavo buče velikanke pred domom krajanov ter jesensko dekoracijo, 
 Božično vas 

 
V leto 2021 KS Bresternica – Gaj ni izvedla skoraj nobene prireditve, katere so bile načrtovane. V 
spomladanskem in jesenskem delu so nam zaradi epidemije Covid – 19 odpadla dva največja 
dogodka v sklopu programa dela in sicer Gala operni večer na Gaju in Krajevni praznik KS. Prav tako 
niso v spomladanskem in jesenskem delu potekale ostale aktivnosti, katere so bile načrtovane. 
 
 810802 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO  
Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 65.000 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz.     62.806 EUR 
načrtovanih sredstev.  
Krajevna skupnost je sredstva porabila za  vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje 
jarkov, mostov in odtokov, popravilo asfaltnih bankin ter ureditev cestnih udorov in plazov. Na cesti 
Sredma je bilo nujno potrebno urediti komplet odvodnjavanje meteornih vod – vezano na plaz v 
mesecu maju. Odvodnjavanje na omenjenem delu ceste je del sanacije plazu, katerega sanacija 
poteka preko Civilne  

 
zaščite.   Na vseh krajevnih cestah so bili popravljeni poškodovani dražniki za odvodnjavanje. Le ti so 
bili tudi dodatno vgrajeni na kritično -  naklonsko nevarnih cestnih odcepih. Prav tako skrbimo za 
čistočo pešpot ob reki Dravi. 
Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v: 

 Brestrniški grabi,  
 Sredmi,  
 Šobru,  
 Srednjem, 
 Radečki grabi, 
 Gaju nad Mariborom in  
 Zgornjem Slemenu. 

Tekom  leta so bili določeni odcepi cest večkrat gramozirani in vzdrževani, kar je posledica močnih 
nalivov. 
 
810901  UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ 
Na proračunski postavki je bilo v letu 2021 načrtovanih 9.000 EUR. Realizirano je bilo  99 % oz. 8.950 
EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, 
odvoz smeti, zavarovanje, elektriko, vodo ter sanacijo poškodovane ograje in temelja le te. 
 

PRIHODKI 

Krajevna skupnost Bresternica – Gaj   je v letu 2021 planira prihodke v višini 102.500 EUR. V 

celotnem letu je bilo prejetih 86.470 EUR  oziroma 84 % plana. 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore  - mrliška vežica 

Sredstva na tej postavki predstavljajo prejete najemnine  uporabe mrliške vežice in so bila planirava v 

višini 0 EUR, realizirana pa v višini 474 € oziroma 474 %. 
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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 pa v višini 2.711 EUR ali  104 %.  

71039904 Drugi prihodki od premoženja 

Prihodki so planirani v višini 100 EUR za druge prihodke od premoženja, realizirani pa v višini 22 EUR  

oziroma 22 % . 

711119901 Druge pristojbine – pogrebne pristojbine 

Prihodki so planirani v višini 200 EUR, realizirani pa v višini 736 EUR  oziroma 368 % plana. 

71419901 Drugi prihodki - splošno 

Prihodki so planirani v višini 20 EUR, realizirani pa v višini 0,00 EUR  oziroma 0,0 % plana. 

730000 Prejete donacije 

Planirani prihodki od donacij znašajo 1.550 EUR in so 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 97.000 EUR,  realizacija je 

82.527 EUR oziroma 85 %.  

 

 

 
 

 
 


