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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 15. redne seje Sveta KS 
4. Pregled realizacije sklepov 15. redne seje Sveta KS 
5. Poročilo inventurne komisije za leto 2021 
6. Čistilna akcija 
7. Zaključni račun proračuna KS za leto 2021 
8. Komunalna problematika 
9. Vprašanja in pobude 
10. Razno 
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik sveta, Primož HEDL je pozdravil prisotne.  Ugotovil je, da je prisotnih šest članic 
in  članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost.  Svojo odsotnost sta  opravičile Eva 
Zupanc 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 16. redne seje sveta krajevne skupnosti: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta KS 
4. Pregled realizacije sklepov 15. redne seje Sveta KS 
5. Poročilo inventurne komisije za leto 2021 
6. Čistilna akcija 
7. Zaključni račun proračuna KS za leto 2021 
8. Komunalna problematika 
9. Vprašanja in pobude 
10. Razno 

 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 

 
3. 

Obravnava in potrditev zapisnika 15. 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: 
2. SKLEP:   
Svet krajevne skupnosti Bresternica – Gaj potrdi zapisnik 15. redne seje Sveta KS 
Bresternica – Gaj. 
 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 

4. 
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Pregled realizacije sklepov 15. 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 15. 
redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj. 
 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 

5. 
Poročilo inventurne komisije za leto 2021 

 
Predsednik inventurne komisije, g. Pristovnik, je povzel naslednje podatke: 
 
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 
 

 

 

V razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal 
v sprejem naslednje sklepe: 
4. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ sprejema poročilo popisne komisije za popis osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja za leto 2021 v predloženi vsebini. 

Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
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 31.12.2021. 

Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet. 
 
6. SKLEP: 
Svet KS Bresternica - Gaj sprejema inventurni elaborat popisa sredstev terjatev in obveznosti na 
dan 31.12.2021. 

Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 

6. 
  Čistilna akcija 

 

Referentka KS pove, da bo čistilna akcija potekala za KS Bresternica - Gaj 2. Aprila v sklopu 

velike čistilne akcije mestne občine Maribor. 
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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. 
 

V razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal 
v sprejem naslednji sklep: 
7. SKLEP: 
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 305 € za potrebe 
pogostitve udeležencev čistilne akcije. 
 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 

7. 
Zaključni račun proračuna KS za leto 2021 

 
Predsednik prisotne sezani s poslovnim poročilom poslovanja KS za leto 2021: 
 
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 

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).  
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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. 

 
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 

% . 
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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.  
 

V razpravi ob tej točki ni bilo pripomb, zato je predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal 
v sprejem naslednji sklep: 
8. SKLEP: 
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. 

 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 

8. 
Komunalna problematika 
 

Predsednik prisotne seznani, da še vedno potekajo aktivnosti v zvezi z odmero državne ceste 
Bresternica – Gaj – Jurij. V mesecu juniju je predvidena objava javnega razpisa za 
rekonstrukcijo ceste. 
Glede vodovodnega omrežja za Kozjak I in II je izdelana PZI dokumentacije, izdelana je bila 
investicijska dokumentacija DIIP. MOM je podala na RS NAJAVO tega projekta za JAVNI 
RAZPIS ZA pridobitev sredstev sofinanciranja v višini 50% (ca 700.000 EUR RS in ca 700.000 
EUR MOM) iz programa NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST – UKREP 2- OSKRBA S 
PITNO VODO »Vodovod Kozjak I. in II. faza«. Izvedba je ob pridobitvi sredstev planirana v 
letih 2023 in 2024. Razpis bo predvidoma v 1/3 leta, ko mora biti dokončan PZI in pripravljena 
še investicijska dokumentacija IP ter podana VLOGA, na podlagi katere RS/MOP dodeljuje 
sredstva, vezana na razpisne pogoje in prioriteto potreb v RS. 
Aktivnosti potekajo tudi glede izgradnje vodovodnega omrežja Medič – Šober. MOM bo 
naročila popis trase. 
Prav tako potekajo aktivnosti za izvedbo peš – kolesarske poti Bresternica – Selnica. 
Nadaljevala se bo tudi izgradnja optičnega omrežja na območju Srednje do kmetije Raner 
(Rožič). 
MOM v sodelovanju s KS pridobila dokumentacijo za sanacijo udora v Perkovi grabi (Šober 
log), kjer je sanacija nujna, zaradi prevoza šolskega avtobusa. 
Še vedno ni saniran plaz v Bresterniški grabi, pri ga. Zlatev. 
KS je bila obveščena iz strani služb MOM, da je cesti odcep na Zg. Slemeni Hlade – Hauptman 
v domeni vzdrževanja KS, saj gre za nekategorizirano cesto. 
 
 

9. 
Vprašanja in pobude 
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Ga. Grace izpostavi, da niso zemljiško knjižno urejeni cestni odcepi in bi bilo nujno, da se 
začne to urejat za celotnem območju KS.  
 
G. Pristovnik v imenu Športnega društva Invalid prosi Svet KS za uporabo društvenih prostorov 
ter dvorane. Predsednik pove, da lahko društvo prostore koristi ob nezasedenih terminih in, da 
se je potrebno prilagajat. 
Po razpravi predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v sprejem naslednji sklep: 
9. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ odobri uporabo društvenih prostorov in dvorane Športnemu 
društvo Invalid, izključno za rekreacijo članov društva in ostalih zainteresiranih krajanov KS.  
Z društvom se bo sklenil dogovor o uporabi prostorov ter sodelovanju s KS v okviru programa 
dela. 

Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 
Referentka KS prisotne sezani o nakupu novega računalnika za potrebe delovanja KS. 
Sredstva na nakup računalnika se bodo črpala iz postavke vlaganje v objekte in opremo. 
Predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v sprejem naslednji sklep: 
10. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil z nakupom nove računalniške opreme za potrebe 
delovanja KS. V ta namen se bodo črpala sredstva iz proračunske postavke vlaganje v objekte 
in opremo. 

Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 
Referentka KS prisotne sezani, da za redno vzdrževanje pokopališča so ponudbe presegle 
mejno vrednost za postopek evidenčnega naročila, kar pomeni, da je potrebno postopek 
javnega naročila oddat Službi za javna naročila MOM. 
 
Po razpravi predsednik Sveta KS Bresternica – Gaj predlagal v sprejem naslednji sklep: 
11. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil s prejetimi ponudbami za redno vzdrževanje 
pokopališča Gaj nad Mariborom. Svet predlaga, da se k oddaji ponudbe še povabi pogrebno 
podjetje Yamaco. V kolikor bo njihova ponudba presegla mejno vrednost evidenčnega naročila, 
se pripravi dokumentacija za postopek izvedbe javnega naročila za pristojne službe MOM. 
Vmesnem času se izda naročilnica za košnjo, v kolikor bo to potrebno. 
 

Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
sprejet. 
 
 

10. 
Razno 

 
Predsednik prisotne sezani, da tako kot je bilo dogovorjeno, je bila v teh dneh poslana anketa 
v vsa gospodinjstva v  KS Bresternica – Gaj. Rok za oddajo ankete je 31. 3. 2022. Upa, da 
bodo krajani sodelovali pri izpolnitvi ankete ter jo tudi oddali. 
 
 
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo. 
 
Sejo je predsednik zaključil ob 18.00 uri. 
 
 
Pripravila: 
Marjetka Hauptman 
Referent         Primož HEDL 

Predsednik sveta 
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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 
- vloga Športnega društva Invalid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
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NASLOV GRADIVA: Pregled realizacije sklepov 16. 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 16. redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj. 
 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
 
POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 16. REDNE SEJE SVETA KS BRESTERNICA - GAJ 

 

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

1. 1. SKLEP: 
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 16. redne seje sveta 
krajevne skupnosti: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta KS 
4. Pregled realizacije sklepov 15. redne seje Sveta KS 
5. Poročilo inventurne komisije za leto 2021 
6. Čistilna akcija 
7. Zaključni račun proračuna KS za leto 2021 
8. Komunalna problematika 
9. Vprašanja in pobude 
10. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 

da 

2. 2. SKLEP:   
Svet krajevne skupnosti Bresternica – Gaj potrdi zapisnik 15. redne 
seje Sveta KS Bresternica – Gaj. 

 
da 

3. 3. SKLEP:   
Svet KS Bresternica - Gaj se je seznanil s poročilom o realizaciji 
sklepov zapisnika 15. redne seje Sveta KS Bresternica – Gaj. 

 
 

da 

4. 4. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ sprejema poročilo popisne 
 komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
 za leto 2021 v predloženi vsebini. 

 
 

da 

5. 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 31.12.2021. 

 
 

da 

6. 6. SKLEP: 
Svet KS Bresternica - Gaj sprejema inventurni elaborat popisa 
sredstev terjatev in obveznosti na dan 31.12.2021. 

 
 

da  

7. 7. SKLEP: 
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 305 € za potrebe pogostitve 
udeležencev čistilne akcije. 

 
 
 

da 

8. 8. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil s poslovnim 
poročilom in zaključnim računom KS za leto 2021 ter potrjuje 

 
 

da 
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poročilo o poslovanju Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj za leto 
2021. 

9. 9. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ odobri uporabo društvenih 
prostorov in dvorane Športnemu društvo Invalid, izključno za 
rekreacijo članov društva in ostalih zainteresiranih krajanov KS.  
Z društvom se bo sklenil dogovor o uporabi prostorov ter 
sodelovanju s KS v okviru programa dela. 

 
 

V izvajanju 

10. 10. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil z nakupom nove 
računalniške opreme za potrebe delovanja KS. V ta namen se 
bodo črpala sredstva iz proračunske postavke vlaganje v objekte 
in opremo. 

 
 

da 

11. 11. SKLEP: 
Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil s prejetimi 
ponudbami za redno vzdrževanje pokopališča Gaj nad 
Mariborom. Svet predlaga, da se k oddaji ponudbe še povabi 
pogrebno podjetje Yamaco. V kolikor bo njihova ponudba 
presegla mejno vrednost evidenčnega naročila, se pripravi 
dokumentacija za postopek izvedbe javnega naročila za pristojne 
službe MOM. Vmesnem času se izda naročilnica za košnjo, v 
kolikor bo to potrebno. 

 
 
 

V izvajanju 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
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NASLOV GRADIVA: Poročilo o postopku javnega naročila za izbiro izvajalca za 

vzdrževanje nekategoriziranih cest in vzdrževanje pokopališča 
Gaj nad Mariborom 

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

 
  
POROČEVALEC: Primož HEDL, Predsednik sveta 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 1. Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil s 

poročilom o postopku javnega naročila za izbiro 
izvajalca vzdrževanja nekategoriziranih cest za leto 
2022. Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil, da je 
najugodnejši ponudnik vzdrževanja cest Jure Jagodič 
s.p. 

 
2. Svet KS BRESTERNICA - GAJ se je seznanil s 

poročilom o postopku javnega naročila za izbiro 
izvajalca vzdrževanja pokopališča Gaj nad Mariborom za 
leto 2022.  
 

3. Svet KS Bresternica – Gaj se je seznanil z izdajo 
naročilnice Hojnik Antonu s.p. za košnjo na pokopališču 
na Gaju nad Mariborom v vrednosti 400 EUR. 

OBRAZLOŽITEV CESTE:  
 
POROČILO O PREGLEDU IN OCENITVI PONUDB 

 

Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA - GAJ 

Urad: Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti, Krajevna skupnost Bresternica -Gaj 

Predmet javnega naročila: Redno vzdrževanje nekategoriziranih cest na območju KS Bresternica - Gaj za leto 2022 

Ocenjena vrednost javnega naročila: 36.500 EUR brez DDV 

Zagotovljena sredstva: 49.600 EUR z DDV 

Vrsta postopka: zbiranje ponudb (povabilo v naprej znanim gospodarskim subjektom in objava na spletni strani) 

Ponudniki: Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor; Dejan Ketiš s.p., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor; Štefan Sedak s.p., 

Plintovec 10 r, 2201 Zg. Kungota in Jure Jagodič s.p., Pod Urbanom 8, 2354 Kamnica 

Najugodnejša je ponudba ponudnika: 

 

S ponudbeno ceno (z DDV) 42.259,21 EUR 

Zavrnjene so ponudbe, ki so manj ugodne od izbrane ponudbe in ponudbe, kjer niso izpolnjene vse zahteve iz povabila k oddaji 

ponudbe oz specifikacije naročila 

Ponudnik Ponudbena cena z DDV Razlogi za zavrnitev ponudbe 

Dejan Ketiš s.p., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor 93.080,042 EUR Višja cena  

Štefan Sedak s.p., Plintovec 10 r, 2201 Zg. Kungota    52.711,32 EUR Višja cena 

Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 58.746,66 EUR Višja cena 

Jure Jagodič s.p., Pod Urbanom 8, 2351 Kamnica 
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*ponudniki so bili elektronsko pozvani k oddaji končne ponudbe (izvedba elektronskih pogajanj) 

 

 
 

OBRAZLOŽITEV POKOPALIŠČE:  
 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

Služba za mestne četrti in krajevne 
skupnosti 

Krajevna skupnost Bresternica-Gaj 

Ulica heroja Staneta 1,2000 Maribor 
 
 
Številka: 3542-2/2022-6 
Datum: 23.03.2022 

ZAZNAMEK O PREVERJANJU CENE 
 
1. Predmet javnega naročila: 
 

 
Urejanje pokopališča Gaj nad Mariborom  
 
 

 
2. Imena izvajalcev, pri katerih se je opravilo preverjanje cene: 
 

Ime Naslov: Cena z DDV: Opomba: 
 

 
Izidor Brus s.p. 

Pesnica, Zg. Kungota / Ni oddal ponudbe 
 

 
Anton Hojnik s.p. 

Gaj nad Mariborom 37, 
2201 Zg. Kungota 

5.267,35 €  
 

 
Jure Jagodič s.p. 

Pod Urbanom 8 a, 2351 
Kamnica 

5.825,5 €  
 

 
3. Ime in naslov najugodnejšega izvajalca ter cena z DDV: 
 

 
 
Anton Hojnik s.p., Gaj nad Mariborom 37, 2201 Zg. Kungota,  cena z ddv  5.267,35 € 

 
4. Opomba: 
 

 
Najcenejša ponudba presega omenjeno vrednost javnega naročila po postopku preverjanja cen!! 
 

 
 
Podjetje Yamaco d.o.o. se ni odzvalo in oddalo ponudbo. 
 

Medtem ko je KS peljala postopek izbire izvajalca za redno vzdrževanje pokopališča, je iz 
strani Službe za MČ in KS prišlo navodilo o skupnem javnem naročilo za vzdrževanje 
pokopališča. Dokumentacijo je bilo potrebno oddati do 15. aprila pristojnim službam MOM. 
Nadaljnjih navodil nismo prejeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


