
ZAPISNIK  

20. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 11.9.2014 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 19. redne seje   Sveta  KS  z  dne 7.7.2014  

3. Aktualne zadeve 

4. Razno 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 20. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da so prisotni vsi člani sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Peter 
CVAHTE, Samo PRAPROTNIK, Saša VIDMAR, 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 19. redne seje KS Pohorski odred. 
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 19. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik sveta KS je povedal, da v zvezi z zaprosilom za ureditev kanalizacije v 

blokovskem naselju, ki je bilo poslano na občino 29.7.2014, do danes nismo prejeli 

odgovora. 

b) Na podlagi sklepa sveta KS je 24.7.2014 v domu starejših potekal posvet o namestitvi 
dodatnih betonskih klopi za sprehajalce na območju Tomšičeve ulice. Na posvetu so 
poleg vodstva Doma dr. Jožeta Potrča in Enote Slovenska Bistrica bili prisotni še 
podžupan občine Stanislav MLAKAR, predsedniki mestnih krajevnih skupnosti, 
predstavnica Društva Vintgar, vodja Oddelka za okolje in prostor Danica SAGADIN 
LESKOVAR in predstavnik uporabnikov doma Miroslav KOLENKO. Ugotovitve so bile 
enotne, da so klopi več kot potrebne. Za realizacijo projekta je bil imenovan tri članski 
odbor v sestavi Saša VIDMAR in Ludvik REPOLUSK kot predstavnika Sveta KS Pohorski 
odred in Miroslav KOLENKO kot predstavnik doma starejših.   

 
c) Na Oddelek za okolje in prostor je bil poslan poziv za saniranje posušenih dreves 

breze ob križišču Partizanske ulice s Taborniško. Na poziv so se odzvali in bodo v 
sodelovanju s Komunalo Sl. Bistrica ustrezno ukrepali. 

 
d) Člani sveta KS so razpravljali o možnih prihodnjih investicijah v KS in sicer bi bilo 

potrebno sanirati veliko luknjo na cestišču v ulici V Zafošt, na Vodovnikovi ulici bi bilo 



potrebno sanirati del poškodovanega cestišča, pri domu starejših še vedno vdira voda 
in poplavlja, kar bi bilo potrebno nujno urediti, saj je svet KS pristojne opozarjal že 
pred dvema letoma. 

 
e) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 

 
Sklep 3: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo Društvu Sožitje v višini 100,00 
EUR za realizacijo letnega programa. 
 

f) Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne 
čase v KS Pohorski odred: 
- izdaja soglasja za izvedbo večera stand up komedije v OKREPČEVALNICI SABINA 
- izdaja soglasja za obratovalni čas BAR LENTEK 
- izdaja soglasja za izvedbo športne prireditve BISTRICA BOWL v športnem parku  
- izdaja soglasja za podaljšan delovni čas ŽAR BURGER 
- izdaja soglasja za izvedbo prireditve Vinska trgatev GAMS CLUBA 
- izdaja soglasja za izvedbo koncertov v mesecu septembru PUB BELI KONJ  

 
AD 4) Razno: 
 

a) Predsednik je povedal, da je predračun za postavitev javne razsvetljave, ki gre v 
strošek KS znašal 8.133,74 EUR. 

 
b) Član sveta KS Peter CVAHTE je podal pobudo za ureditev avtobusnega postajališča pri 

Impolu. V tem trenutku je postajališče urejeno tako, da se avtobusi ustavljajo na 
glavni cesti kar predstavlja nevarnost in povzroča zastoje.  

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


