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ZAPISNIK  

14. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 19.11.2013 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 13. redne seje   Sveta  KS  z  dne 19.09.2013 (priloga) 

3. Aktualne zadeve: 

- seznanitev z aktualnimi zadevami – saniranje ceste v Sp. Ložnici – javna pot, drugo 

- priprava konkretnih predlogov – program dela za leto 2014 (obravnava konkretnih 

predlogov na sami seji) 

- finančni pregled porabe sredstev v letu 2013 do 03.10.2013 

4. Razno 
 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 14. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest  članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, 
Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK, Tomaž GODEC in Saša VIDMAR. Zaradi bolezni se je 
opravičil Jure DETIČEK. 
 
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) V razpravi so člani sveta KS podali pobudo, da se za realizacijo sklepa št. 3 iz zapisnika 
13. redne seje zadolži svetnika Tomaža GODCA na naslednji seji občinskega sveta. Predsednik 
da na glasovanje potrditev zapisnika 13. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 13. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik je predstavil potek sanacije ceste v Sp. Ložnici – javna pot. Projekt je bil 
uspešno zaključen.  

  
b) Predsednik sveta KS je pozval člane sveta, da do 11.12.2013 podajo predloge za 

podelitev »Romihovih priznanj«. 
 
c) Predsednik je seznanil člane sveta z odgovorom občine v zvezi z igrali na Tomšičevi 27 

v katerem se strinjajo, da igrala ostanejo na isti lokaciji. Člani sveta so sklenili, da se 
spomladi izvede sanacija vseh igral v KS s prostovoljno akcijo članov sveta in 
zainteresiranih stanovalcev.  
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d) Prejeli smo zahvalo s strani RK Pohorski odred za pomoč pri izvedbi tradicionalnega 
srečanja starejši krajanov. 

 
e) Predsednik je predstavil finančni pregled porabe sredstev v letu 2013 do 03.10.2013. 

Ugotovljeno je bilo, da je realizacija prihodkov in odhodkov proračuna po sprejetem 
planu. 

 
f) Člani sveta KS so podali naslednje predloge za program dela za leto 2014: 

 

- saniranje javnih poti (Vodovnikova proti Guntnerju, Vodovnikova – Aljaževa, celotna 
Vodovnikova ulica,…), 

- ureditev javne poti v ulici Pohorskega odreda proti Tomšičevi, 
- ureditev vseh križišč, ki so 90° , da se uredijo radiusi, 
- ureditev talnih označb na parkirnih prostorih v celotni KS, 
- postavitev prometni ogledal na kritični križiščih, 
- ureditev javne razsvetljave na Gregorčičevi ulici. 

 
Dodatne pobude bodo člani sveta KS pripravili do naslednje seje 11.12.2013. 
 
AD 4) Razno: 
 

a) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 3: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo društvu Brusnica v višini 
100,00 EUR za izvedbo otroškega »ŽIV-ŽAVA«. 
 

b) Po razpravi o potrebi nakupa prenosnega računalnika za potrebe delovanja KS so 
člani sveta zadolžili predsednika, da do naslednje seje pridobi ponudbe za nakup. 

 
c) Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne 

čase v KS Pohorski odred: 
- izdaja soglasja za podaljšan obratovalni delovni čas TEN-TOP, FELTRIN GALUN Jure 

s.p.. 
 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


