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ZAPISNIK  

13. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 19.09.2013 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 12. redne seje   Sveta  KS  z  dne 20.05. 2013 (priloga) 

3. Aktualne zadeve: 

- seznanitev z aktualnimi zadevami 

- prenos aktualnih zadev – saniranje ceste v Sp. Ložnici - javna pot, priprava in poziv za 

pobude pri pripravi proračuna za leto 2014 

4. Razno 
 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 13. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest  članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Jure 
DETIČEK, , Samo PRAPROTNIK, Tomaž GODEC in Saša VIDMAR. Opravičil se je Peter CVAHTE. 
 
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 12. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 12. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Problematika javne razsvetljave – pritožbe krajanov so bile posredovane direktorju 
občinske uprave. Člani sveta KS so sprejeli naslednji sklep: 

 
Sklep 3:  Svetniki občinskega sveta KS Pohorski odred bodo na naslednji seji občinskega 
sveta podali zahtevo o realizaciji odloka za javno razsvetljavo, saj je v nasprotnem primeru 
zadevo potrebno posredovati pristojnim organom. 
 

b) Svet KS je dobil anonimno pismo v zvezi z problematiko varnega prehoda za pešce na 
Ljubljanski cesti pri podjetju MIPOMA. Predsednik KS je opravil razgovor z 
direktorjem podjetja MIPOMA in ga opozoril na problem.   

 
c) S strani krajanke Marije NOVAK, v imenu krajanov Sp. Ložnica 40 - 43, je svet KS 

prejel vlogo za asfaltno preplastitev in razširitev ceste v Vodovnikovi ulici. Svet KS je 
ugotovil, da so na Vodovnikovi ulici že bila opravljena komunalna dela in sanacije 
lukenj s strani KS. Opravljena je bila tudi makedamska preplastitev ulice V Črnec.  
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Sklep 4: KS Pohorski odred lahko dodatno poskrbi samo za tekoče vzdrževanje saj je 
projekt prevelik in finančno neizvedljiv. Krajanom bo poslan pisni odgovor. 
 
 

d) Predsednik KS je seznanil člane sveta KS, da v zvezi z neustrezno prometno ureditvijo 
(oglasne table) v krožišču pri tovarni Impol ni bilo storjenega še ničesar s strani 
Občine. Dopis je bil s strani KS Pohorski odred poslan 18.06.2013. V razpravi je bil 
podan predlog, da se zaradi zagotavljanja prometne varnosti zadeva posreduje 
ustreznim organom. 

 
e) S strani krajana Marka BERDNIKA je svet KS prejel prošnjo za sofinanciranje položitve 

cevi za ureditev odvodnjavanja odpadnih voda. Predsednik sveta KS je opravil ogled 
in razgovor. Ugotovljeno je bilo, da se prošnja nanaša na privatno zemljišče in na 
meteorne vode in ne na odpadne vode, za kar KS ni pristojna in tudi ne more ugoditi 
prošnji.  

 
f) KS Pohorski odred je bilo priznano 2.500,00 EUR za saniranje škode po lanskem 

neurju. Sanirati je potrebno cesto na Sp. Ložnici proti domačiji Jurič, saj je zelo 
poškodovana. Predsednik sveta KS je prejel tri ponudbe za sanacijo. Člani sveta KS so 
po pregledu ponudb izbrali najboljšega ponudnika.  

 
Sklep 5: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep, da je za sanacijo škode po lanskem neurju 
izbrano podjetje Zemeljska dela, Martin MERLAK s.p.. 
 

g) Člani sveta KS so razpravljali o programu dela KS in podan je bil predlog, da se 
zagotovijo sredstva za postavitev luči in obnovitev peščenih površin na otroških 
igriščih v KS.  

 
h) Za izvedbo javne razsvetljave v Gregorčičevi ulici v Slovenski Bistrici je svet KS izbral 

naslednjega ponudnika: 
 
Sklep 6: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep, da je za izvedbo javne razsvetljave v 
Gregorčičevi ulici izbrano podjetje KROMI d.o.o.. 
 

i) Podan je bil predlog oz. ideja zakaj KS kot ne davčni zavezanec plačuje za investicije 
namesto Občine, ki si ne bi obračunavala DDV. 

 
j) KS je pridobila okroglo klop, ki bi jo ob soglasju postavili pred OŠ Pohorskega odreda 

pri otroških igriščih. 
 

k) Tradicionalno srečanje starejših KS Pohorski odred bo organizirano v oktobru. KS 
Pohorski odred bo ponovno zagotovila bone za socialno najšibkejše v višini 250,00 
EUR. 

 
l) Predsednik sveta KS je predstavil idejo o dobrodelnem koncertu, ki bi bil organiziran s 

strani KS v sodelovanju z priznanim bistriškim glasbenikom Mladenom LOGARJEM, ki 
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obeležuje 40 let glasbenega delovanja. Priključili bi se akciji ZPM in popeljali bistriške 
otroke na morje. Stroški KS bi bili 1.500,00 EUR. 

 
Sklep 6: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep, da se za izvedbo dobrodelnega koncerta 
namenijo sredstva v višini 1.500,00 EUR. 
 
AD 4) Razno: 
 

a) Stanovalci Prvomajske in Tomšičeve ulice predlagajo, da se narišejo črte na parkiriščih 
in javnih poteh. 

 
b) V zvezi z ureditvijo parkirišč oz. nadaljevanje parkirnih prostorov v Tomšičevi ulici je 

Občina pridobila predračun za začetek del. Odpravljena je bila oznaka »Varovano 
območje«, zato se bodo dela lahko izvedla. 

 
Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne čase v 
KS Pohorski odred: 

- Izdaja soglasja za priglasitev jakosti ozvočenja in izvedbe prireditve 14.06.2013 
GAMS KLUB d.o.o. 

- Izdaja soglasja za izvedbo javnih prireditev med 20.09. in 28.09.2013 IKTUS d.o.o. 
- Izdaja soglasja za izvedbo sejma starodobnikov 21.09.2013 AMK Classic 
- Izdaja soglasja za podaljšan delovni čas PIZZERIA KUKI, Karmen KOROŠEC s.p. 
 

Seja je bila zaključena ob 19.05 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


