
ZAPISNIK  

19. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 7.7.2014 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 18. redne seje   Sveta  KS  z  dne 3.7.2014  

3. Aktualne zadeve: 

4. Razno 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 19. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da so prisotni vsi člani sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Peter 
CVAHTE, Samo PRAPROTNIK, Saša VIDMA, Jure DETIČEK in Tomaž GODEC. 
 
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 18. redne seje KS Pohorski odred. 
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 18. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Na podlagi predloga krajanov po postavitvi več klopi po krajevni skupnost in ureditvi 

sprehajališča v športnem parku je predsednik sveta KS preveril možnosti za izvedbo 

projekta. Predlagal je, da se v okviru finančnih možnosti uredi nakup in postavitev več 

klopi po krajevni skupnosti. Povedal je še, da se bo v kratkem začela izgradnja 

vodovodnega omrežja in kanalizacije, ki bo potekala tudi skozi športni park in bo tako 

asfaltiranje in ureditev pešpoti izvedeno v okviru teh del.  

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo predlog za nakup klopi in hkrati    

pooblastijo predsednika sveta KS za pridobitev predračunov. 

b) Predsednik je povedal, da do danes nismo prejeli odgovora s strani Nadzornega 
odbora Občine Slovenska Bistrica v zvezi z vprašanjem o ugotovitvah NO po 
opravljenem nadzoru o posodobitvi javne razsvetljave na območju Občine Slovenska 
Bistrica, ki ga je svet KS poslal 15.1.2013. Po razpravi so člani sveta KS sprejeli 
naslednji sklep: 

 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da se Nadzornemu odboru 
Občine Slovenska Bistrica ponovno pošlje poziv za predložitev poročila o opravljenem 
nadzoru o posodobitvi javne razsvetljave. 



 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
   Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
     Jure DETIČEK                  Ludvik   REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 
 


