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ZAPISNIK  

2. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 16.12.2010 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 1. redne seje Sveta  KS  z dne  30.11.2010. 

3. Aktualne zadeve: 

a. Potrditev članov  volilne komisije. 

b. Obravnava dopisa Komunala d.o.o.. 

c. Vloga za donacijo – RIC Slovenska Bistrica. 

d. Dopis Oddelka za okolje in prostor glede zavarovanja odškodninske 

odgovornosti na javnih poteh. 

e. Obravnava vloge Krajevne organizacije Rdečega križa Pohorski odred 

f. Drugo. 

4. Tekoče zadeve. 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 2. Redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih vseh sedem članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK,  Dušan 
DETIČEK, Saša VIDMAR, Jure DETIČEK, Tomaž GODEC, Peter CVAHTE in 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 1. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 1. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  
a) Predlagane kandidatke za volilno komisijo KS Pohorski Odred (Andreja NOVAK, Lidija 

RAVŠ in Tina PUŠNIK BREZNIK) so bile seznanjene s predlogom o njihovem imenovanju  in 
so se s kandidaturo strinjale. 

 
Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo Andrejo NOVAK, Lidijo RAVŠ in 
Tino PUŠNIK BREZNIK za članice volilne komisije. 
 
b) Pri obravnavi dopisa Komunale Slovenska Bistrica v zvezi s pogoji priključitve novoletne 

okrasitve se člani sveta KS strinjajo, da trenutno ni potrebe za dodatno okrasitev s strani 
KS.  
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c) Pri obravnavi vloge za donacijo RIC Slovenska Bistrica za izvedbo Silvestrovanja na 
prostem se člani KS dogovorijo, da se odobri prispevek v višini 100,00 EUR.  

 
Sklep 5:  Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo prispevek  za izvedbo 
Silvestrovanja na prostem v višini 100,00 EUR. Donacija bo realizirana po sprejemu 
proračuna oz. najkasneje do konca februarja 2011. 
 
d) Predsednik seznani člane sveta KS z dopisom Oddelka za okolje in prostor glede 

zavarovanja odškodninske odgovornosti na javnih poteh. Ugotovljeno je bilo, da KS nima 
urejenega posebnega zavarovanja odškodninske odgovornosti na javnih poteh, saj je po 
mnenju članov ta naloga v pristojnosti občine. 
 

Sklep 6: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da predsednik poda 

odgovor Občini Slovenska Bistrica, da KS Pohorski odred nima urejenega posebnega 

zavarovanja odškodninske odgovornosti na javnih poteh, saj je tovrstna ureditev na 

podlagi 21. člena  Zakona o lokalni samoupravi v pristojnosti občine. 

 

e) Člani sveta KS so razpravljali o vlogi Krajevne organizacije Rdečega križa Pohorski odred, v 
kateri nas naprošajo, da jim enkrat mesečno odstopimo prostore KS, kjer bodo aktivistke 
izvajale svojo dejavnost za naše krajane. Člani sveta KS se strinjajo, da se prošnji ugodi. 

 
Sklep 7: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da se vlogi Krajevne 
organizacije Rdečega križa Pohorski odred za uporabo prostorov KS Pohorski odred ugodi. 
Predsednik bo pisno seznanil organizacijo o pozitivni rešitvi vloge. 

 
f) Predsednik pove, da se je dogovoril s preostalimi mestnimi KS o skupnem novoletnem 

voščilu na KTV, s čimer se bodo stroški oglaševanja zmanjšali za 90,00 EUR. Cena za 
posamezno KS tako znaša 35,00 EUR. Voščilo se bo začelo predvajati 17.12.2010. 

 
Glede financiranja 2. Osnovne šole je bilo ugotovljeno, da se financiranje še ni zaključilo 
in še vedno traja. 

 
Cestno podjetje Maribor je zaustavilo dela na Prežihovi ulici, ki jih financira Občina 
Slovenska Bistrica. Ker projekt ni v pristojnosti KS,  bo predsednik pridobil PZI iz občine in 
informacije o stanju projekta. 
 
Peter CVAHTE predlaga, da se preveri ali so odstranjene ovire za dokončanje cestne 
ureditve na Kajuhovi ulici. Člani se dogovorijo, da bo predsednik preveril stanje. 
 
Zahteva KS Pohorski odred za odvoz zemlje iz športnega parka, ki je bila podana na 
občino jeseni 2009, še vedno ni realizirana. Predsednik bo zadevo preveril na Oddelku za 
okolje in prostor in Oddelku za družbene dejavnosti. 
 
Saša VIDMAR pove, da je 13.12.2010 v dopoldanskem času potekalo asfaltiranje Jenkove 
ulice (podaljšek Jenkove) na zamrznjeni podlagi, zaradi česar bi lahko prišlo do 
poslabšanih tehničnih lastnosti cestišča. Naročnik del ni znan. Prav tako je bilo zaradi teh 
del poškodovano cestišče ulice Anice Černejeve. Ker sta obe ulici v upravljanju KS 
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Pohorski odred bo KS na Oddelek za okolje in prostor naslovila dopis s katerim bo 
odgovorne seznanila glede posledic omenjenega ravnanja in se odrekla kakršnekoli 
odgovornosti za nastale pomanjkljivosti.  
 
Predsednik je vprašal člane sveta za mnenje glede omejitve porabe mobilnega telefona, 
ki je v lasti KS. Člani sveta so mnenja, da za enkrat ni potrebe po omejevanju porabe. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


