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ZAPISNIK  

12. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 20.05.2013 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 11. redne seje   Sveta  KS  z  dne 14.03. 2013 (priloga) 

3. Aktualne zadeve: 

- seznanitev z izvedbo CVETNEGA PETKA, PROBLEMATIKO PASJIH IZTREBKOV  

- seznanitev z soglasjem  glede postavitve cvetličnih korit   

- prenos aktualnih zadev  

- obravnava vlog za  dotacije 

4. Razno 
 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 12. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih vseh sedem članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan 
DETIČEK, Jure DETIČEK, Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK, Tomaž GODEC in Saša VIDMAR. 
 
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 11. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 11. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik KS je seznanil člane sveta KS s poročilom o »Cvetnem petku«. Skupni 
prihodek od najemnin je znašal 6.715,00 EUR. Celotni stroški projekta pa so znašali 
4.794,18 EUR. Člani sveta KS so razpravljali o nagradi predsedniku in sekretarju za 
uspešno izvedbo projekta in podali predlog, da se zaradi dobrega rezultata 
predsedniku odobri nagrada v višini 550,00 EUR, sekretarju pa 50,00 EUR za pomoč 
pri organizaciji.  

 
Sklep 3:  Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o nagradi predsedniku KS v višini 550,00 
EUR in sekretarju KS v višini 50,00 EUR za uspešno izvedbo »Cvetnega petka«. 
 

b) Predsednik KS je seznanil člane sveta KS, da je bil sklenjen dogovor o višini najemnine 
za uporabo prostorov KS, ki znaša 720,00 EUR na leto. Spremenjen je bil tudi 3. člen 
»Medsebojnega dogovora«. 
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c) Na Občino Slovenska Bistrica je bil poslan dopis v katerem je bila podana pobuda za 
ureditev primernih dostopov za invalide v vse uradne javne prostore v občini.  

 
d) Predsednik KS je predstavil poročilo o projektu »Problematika pasjih iztrebkov na 

javnih površinah«, ki je bil organiziran v sodelovanju z Vrtcem Otona Župančiča. V 
okviru projekta je bila organizirana okrogla miza in zabavno poučni del z nastopom 
glasbenika Spidija. Akcija je v javnosti naletela na dober odziv. Stroški projekta 
znašajo 330,00 EUR.  

 
Sklep 4: Člani sveta KS soglasno potrdijo proračun za izvedbo projekta v višini 330,00 EUR. 
 

e) 29.04.2013 je KS prejela soglasje Občine Slov. Bistrica za postavitev cvetličnih korit na 
Tomšičevi 30, 30a. Najugodnejši ponudnik za betonska cvetlična korita je bilo 
podjetje Cementarstvo Stanislav Horvat s.p.. Za ureditev cvetličnih korit je bilo 
izbrano podjetje Moji pogledi Modest Motaln s.p., za prevoz in postavitev pa podjetje 
Avtoprevozništvo Gorjanc s.p. Dela bodo opravljena v roku enega meseca. 
 

Sklep 5: Člani sveta KS soglasno potrdijo plan za postavitev cvetličnih korit na Tomšičevi 
30, 30a. 
 

f) Stroški zimske službe 2012/2013 so znašali 4.040,46 EUR, v proračunski postavki je 
bilo predvidenih 4.300,00 EUR. 

 
Sklep 6: Člani sveta KS soglasno potrdijo plačilo zimske službe 2012/2013 v višini 4.046,46 
EUR. 
 

g) S strani stranke Ivan Zanič, Ljubljanska cesta 86, 2310 Slovenska Bsitrica, smo prejeli 
vlogo za odkup zemljišča parc. št. 2292/6 k.o. 753 – Slovenska Bsitrica, saj je stranka 
lastnica sosednjega zemljišča.  

 
Sklep 7: Svet KS Pohorski odred daje pozitivno mnenje za odkup dela zemljišča parcelne 
številke, ki je predmet odkupa. 
 

h) S strani stranke Gornik, smo prejeli prošnjo za pomoč pri izgradnji ceste za dovoz do 
hiše na parc. št. 2493/1 k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Člani sveta KS so ugotovili, da še 
ulica ni poimenovana, zato bo poslan predlog na Občino Sl. Bistrica. 

 
Sklep 8: Člani sveta KS soglasno potrdijo finančno pomoč pri izgradnji ceste. 
 

i) V naši krajevni skupnosti je bil v gosteh cirkus, ki je na programu imel tudi nastope 
divjih ogroženih živali. KS Pohorski odred je opozorila pristojne organe na noveliran 
zakon o zaščiti divjih živali in dosegla, da ogroženih živali ni bilo.  

 
j) Predsednik KS je podal poročilo iz sestanka pri županu v zvezi z ureditvijo pločnika v 

ulici Pohorskega bataljona. Sprejet je bil sklep, da projektant naredi idejno zasnovo za 
izgradnjo pešpoti vključno z izgradnjo garaže pri Domu upokojencev za ulico 
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Pohorskega odreda. Predstavljena pa je bila tudi ideja o izgradnji večnamenskega 
prireditvenega prostora v naši krajevni skupnosti. 

 
k) Prejeli smo zahvalo Prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica za finančni 

prispevek. 
 

l) Prejeli smo zahvalo Župana Občine Slovenska Bistrica Dr. Ivana Žagarja za 
sodelovanje v letošnji akciji »Očistimo svoj kraj«. 

 
AD 4) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 150,00 EUR 
taborniškemu društvu Rod Črno jezero Slovenska Bistrica za obnovitvena dela na 
taborniški koči. 
 
Sklep 10: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 50,00 EUR PGD Videž 
za izvajanje dejavnosti. 
 
Sklep 11: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Društvu 
upokojencev Slovenska Bistrica za izvajanje letnega programa. 
 
Sklep 12: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR podjetju 
Impos d.o.o. za izdajo Panoramine tradicionalne šolske priloge Petica. 
 
Sklep 13: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 50,00 EUR Ženskemu 
pevskemu zboru DPD Svoboda Slovenska Bistrica za izvedbo zaključnega koncerta. 
 
Sklep 14: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 50,00 EUR 
Kulturnemu društvu Slomšek Slovenska Bistrica za izvedbo gledališke igre »Burka o 
jezičnem dohtarju«. 
 
Sklep 15: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Kulturno 
umetniškemu društvu Šmartno na Pohorju za izvedbo dobrodelnega koncerta za družino 
Vrentuša. 
 
Sklep 16: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Društvu 
Sožitje Slovenska Bistrica za izvajanje letnega programa. 
 
Sklep 17: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Društvu 
keramikov in lončarjev Podravja »Majolika« za izvajanje letnega programa. 
 
Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne čase v 
KS Pohorski odred: 

- Izdaja soglasja za podaljšan delovni čas 26.04.2013 Cyber Caffe Lemax 
- Izdaja soglasja za izvedbo dobrodelnega koncerta 17.05.2013 KUD Šmartno na 

Pohorju 
- Izdaja soglasja za izvedbo sejma starodobnikov 01.06.2013 AMK Classic 
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Seja je bila zaključena ob 19.27 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


