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ZAPISNIK  

10. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 29.11.2012 s pričetkom ob 

18.00 uri v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24. 

PREDLAGANI DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Potrditev  Zapisnika 9. redne seje   Sveta  KS  z  dne 27.09. 2012 (priloga) 

3. Aktualne zadeve 

- Potrditev proračuna za 2013  

- Potrditev aneksa »Sofinanciranje 2. OŠ« 

- Program dela za leto 2013 

- Prenos aktualnih zadev 

- izdaja mnenja za odkup zemljišča Stanko Brec  

4. Razno 
 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 10. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Jure 
DETIČEK, Peter CVAHTE, Tomaž GODEC in Saša VIDMAR. Odsoten je bil Samo PRAPROTNIK. 
 
Predsednik sveta KS prebere predlagani dnevni red in da potrditev le-tega na glasovanje. 
 
Sklep 1: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo predlagani dnevni red. 
 
AD2) Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 9. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 9. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) V zvezi s proračunom KS za leto 2013 so se člani sveta KS dogovorili, da se najkasneje 
do februarja podajo vsi predlogi za dokončno potrditev proračuna. Med drugim so 
člani sveta podali naslednje predloge: 

- V ulici Pohorskega odreda bi se zaradi varnosti morali urediti prehodi za pešce in 
pločniki, projekt pa bi se moral umestit v proračun v dogovoru z občino 

- Potrebna je sanacija jarkov v Spodnji Ložnici iz proračunske postavke »žrtve poplav« 
- Na križišču v ulici Ob stadionu je potrebno sanirat poškodovano vozišče 
- Potrebna je sanacija pločnika ob vrtcu v Tomšičevi ulici 
- Projekt sanacije celotne Špindlerjeve ulice je čim prej potrebno umestit v proračun 

občine 
- Zaključit je potrebno sanacijo Kajuhove ulice  
- Nujna je tudi sanacija v Vodovnikovi ulici zaradi odvodnjavanja 
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b) V zvezi z igrali v Tomšičevi 25 in 27 so člani sveta podali predlog, da bi se prestavila na 
površino pred OŠ Pohorskega odreda s čimer se OŠ strinja. Poslan bo dopis na PTZ in 
stanovalcem. 

 
c) Predsednik sveta KS je predstavil finančni plan sanacije 2. OŠ in poudaril, da je 

potrebno sprejeti aneks za dokončanje del.  
 
Sklep 3:  Člani sveta KS soglasno potrdijo aneks za sofinanciranje 2. OŠ. 
 

d) S strani članov sveta KS je bilo podano pozitivno mnenje k izdaji soglasja s strani 
občine za prekop oz. montažo inštalacij na delu Kajuhove ulice za stranko AC Zanič. 

 

e) V zvezi z izdajo mnenja za prodajo zemljišča občanu Stanku BRECU  so člani sveta KS 

sprejeli naslednji sklep: 

 
Sklep 4: Svet KS Pohorski odred podaja pozitivno mnenje k prodaji zemljišča. 
 

f) Po opozorilu stanovalcev o škodljivcih v stanovanjskih prostorih je bil na občino s 
strani KS poslan dopis za rešitev problematike. 

 
g) Člani sveta KS so podali predlog, da se v okviru mednarodnega projekta »VIA 

SAVARIA« v parku uredijo počivališča in tlakuje pod. Predlog bo poslan Zavodu za 
kulturo občine Slovenska Bistrica. 

 
h) Zaradi neurejenosti površin v privatni lasti po celotnem mestu, člani sveta KS 

predlagajo, da se strokovnim službam na občini posreduje dopis za pripravo novega 
odloka, ki bi vključeval redno vzdrževanje. 

 
i) Člani sveta KS so enotnega mnenja, da se v plan dela za leto 2013 vključi organiziranje 

praznika KS Pohorski odred. 
 

j) Predsednik sveta KS predlaga, da se zaradi dotrajanosti GSM aparata nabavi nov. 
 
Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da se za potrebe 
nemotenega delovanja KS nabavi nov GSM aparat. 
 
AD 4) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 6: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR RIC 
Slovenska Bistrica za izvedbo projekta »Veseli december in Silvestrovanje na trgu«. 
 
Sklep 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 50,00 EUR PGD 
Slovenska Bistrica za organizacijo lutkovne igrice za najmlajše. 
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Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


