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ZAPISNIK  

3. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 28.02.2011 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 2. redne seje   Sveta  KS  z dne  16.12.2010 

3. Aktualne zadeve : 

a) Potrditev Proračuna KS za leto 2010 

b) Predlog Proračuna za leto 2011 

c) Obravnava  3 x za izdajo soglasij v zvezi zemljišč   

d) Vloga RIC-a za Pomoč pri nagrajevanju pustnih mask  

e) CVETNI PETEK – vprašanje organizacije in izvedba 

f) Soglasje za prireditev GAMS CLUB – pustovanje       

g) Drugo – obravnava  dopisov, ki so bili posredovani pristojnim službam   

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 3. 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 2. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 2. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  
a) Predsednik sveta KS je predstavil ugotovitve nadzornega odbora in povedal, da je stanje 

na računu KS na dan 31.12.2010 117,00 EUR. Nadzorni odbor je pregledal poslovanje KS in 
pri rebalansu, ki je bil sprejet, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Po pregledu je nadzorni 
odbor predlagal, da se zaključni račun v obliki, kot je bil podan, sprejme. Predsednik KS je 
podal mnenje o delu KS v letu 2010 in ugotovil, da je bilo delo pregledno in dobro 
izvedeno. Izpostavil je dela v Kajuhovi ulici, Murnovi ulici in Ulici ob stadionu. Predsednik 
je zaradi želje prebivalcev Kajuhove ulice po postavitvi cestnih ovir opravil pregled na 
kraju samem in ugotovil, da zaradi stanja cestišča predlogu ni mogoče ustreči. Član sveta 
KS Peter CVAHTE je v okviru razprave o  zaključnem računu postavil vprašanja, kdaj je bilo 
sprejeto nadaljnjo financiranje 2. Osnovne šole in koliko je KS vložila v dokončanje mrliške 
vežice. Predsednik mu je odgovoril, da je bil izdan sklep o nadaljnjem financiranju 2. OŠ in 
da bo do naslednje seje preveril sorazmerni delež financiranja KS Pohorski odred v mrliško 
vežico in 2. Osnovno šolo.  
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Predsednik sveta KS da na glasovanje potrditev proračuna KS za leto 2010. 
 
Sklep 3: Člani sveta KS soglasno potrdijo Proračun KS Pohorski odred za leto 2010. 
 
b) Pri obravnavi predloga proračuna za leto 2011 je predsednik povedal, da znaša celotni 

znesek proračuna KS Pohorski odred 63.214,00 EUR, od tega 15.293,00 EUR za delovanje 
krajevne skupnosti. Člani sveta KS so se v razpravi strinjali, da je primarna naloga plana 
dela za leto 2011, dokončanje projektov ostalih iz leta 2010: 
- Ureditev parkirnih prostorov za stanovalce Tomšičeve ulice 30a-30-32, Tomšičeve 

ulice 2-4 in 6-8, 
- Ureditev kanalizacije v Aljaževi ulici (odločba komunalne inšpekcije) 
- Ureditev kanalizacije v blokovskem naselju, med Tomšičevo ulico in ulico Pohorskega 

odreda. 
Člana sveta KS Peter CVAHTE in Tomaž GODEC sta predlagala, da se uredijo parki, ki so v 
pristojnosti KS Pohorski odred v okviru projekta »Oživitev srednjeveških draguljev«. Člani 
sveta KS so bili enotnega mnenja, da je potrebna oživitev dogajanja v mestnih parkih s 
primernim programom. 
 
Predsednik sveta KS da na glasovanje potrditev plana dela in proračuna KS za leto 2011. 
 
Sklep 4: Plan dela in Proračun KS za leto 2011 člani sveta KS soglasno potrdijo. 
 

c) Pri obravnavi vlog za izdajo soglasij v zvezi z zemljišči je predsednik KS opravil oglede na 
obravnavanih krajih. Občan Anton PIVEC je predlagal brezplačen prenos asfaltirane ceste 
in zemlje v javno dobro (Aljaževa ulica). Predsednik KS je podal predlog, da se za cesto 
izda pozitivno mnenje, za zemljo pa KS javi pismeno obravnavanim strankam, da se 
ustrezno dogovorita. Občanka MERLAK pripravi darilno pogodbo za prenos lastnine in 
plača davek. 

 
Predsednik KS da na glasovanje obravnavan predlog. 
 
Sklep 5: Člani sveta KS soglasno potrdijo predlog za izdajo soglasja v zvezi z zemljiščem in 
cesto na Aljaževi ulici. 
 
Podjetje OBKOV bi znotraj svoje ograje podaljšal gospodarski objekt – obstoječe hale na 
Vodovnikovi ulici, za kar potrebuje soglasje sosedov in KS.  
 
Sklep 6: Člani sveta KS soglasno potrdijo prošnjo podjetja OBKOV za podaljšanje 
gospodarskega objekta na lastnem zemljišču. 
 
Občanka FURMAN, stanujoča v Finžgarjevi ulici, bi v javno dobro dala del zemljišča na 
Župančičevi ulici. Člani sveta KS se strinjajo da potrdijo predlog, v kolikor bi Občina Slov. 
Bistrica podala pozitivno mnenje in v kolikor bi se sostanovalci strinjali.  
 
Sklep 7: Člani sveta KS soglasno potrdijo predlog, da se v javno dobro da del zemljišča na 
Župančičevi ulici, po predhodnem pozitivnem mnenju Občine Slovenska Bistrica in 
sostanovalcev. 
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d) Pri obravnavi vloge za donacijo RIC Slovenska Bistrica za izvedbo Pustne povorke se člani 
KS dogovorijo, da se prošnji ne ugodi.  
 

Sklep 8:  Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da se prošnji RIC Slovenska 
Bistrica za izvedbo Pustne povorke ne ugodi. 
 

e) Predsednik sveta KS je vprašal člane sveta KS ali so pripravljeni kot KS prevzeti 
organizacijo vsakoletne prireditve »Cvetni petek«. Člani sveta so se po razpravi strinjali, 
da KS prevzame organizacijo prireditve. Predsednik sveta KS je predlagal, da se za delo 
(postavljanje, pospravljanje, varovanje,…) podpiše pogodba s podjetjem KOMUNALA 
d.o.o., za kar bi KS odštela 2.900,00 EUR z DDV. Vlogo za koriščenje parkirnih prostorov pri 
CROUZET-u bo pripravil in posredoval predsednik KS. Po razpravi glede cene najema 
prostora na prireditvi so člani sveta KS sklenili, da je osnovna cena za koriščenje zunanjega 
nepokritega prostora 30,00 EUR z DDV, za koriščenje notranjega pokritega prostora pa je 
osnovna cena 35,00 EUR z DDV.  

 
Predsednik sveta KS da na glasovanje sklep o organizaciji prireditve »Cvetni petek«. 
 
Sklep 9: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o organizaciji prireditve »Cvetni petek«. 
 
f) Predsednik sveta KS je prebral vlogo gostilne GAMS, v kateri prosijo za podaljšanje 

delovnega časa do 4.00 ure zjutraj zaradi izvedbe prireditve »Pustovanje«, ki bo potekalo 
05.03.2011 v prostorih gostilne GAMS. Podpredsednik sveta KS Dušan DETIČEK je 
predlagal, da člani sveta KS podelijo predsedniku KS pooblastilo za samostojno odločanje 
glede podaljšanja delovnega časa takrat, ko skupno odločanje sveta KS ni možno zaradi 
časovnega poteka prijave prireditve. Predsednik sveta KS naknadno obvesti člane sveta KS 
o svojih odločitvah na naslednji redni seji.    

 
Predsednik sveta KS da na glasovanje potrditev sklepa. 
 
Sklep 10: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o podaljšanju delovnega časa do 4.00 ure 
zjutraj gostilni GAMS za izvedbo prireditve 05.03.2011 in soglasno potrdijo sklep o 
podelitvi pooblastil predsedniku KS za samostojno odločanje glede podaljšanja delovnega 
časa prosilcem, zaradi hitrejše in lažje izvedbe. 
 
g) Pri obravnavi vlog je predsednik sveta KS povedal, da ima PGD Slovenska Bistrica občni 

zbor, na katerega so povabljeni tudi člani sveta KS. Občnega zbora se bo udeležil 
predsednik sveta KS kot član društva in predstavnik KS Pohorski odred. Člani sveta KS so 
razpravljali o donaciji PGD Zg. Bistrica in PGD Slovenska Bistrica za nakup avtomobila. 
Člani sveta KS so sklenili, da se sredstva za donacijo prenesejo iz proračunske postavke 
»Požarna varnost«. 

 
Predsednik sveta KS da na glasovanje sklep o donaciji. 
 
Sklep 11: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o donaciji za nakup avtomobila v višini 
300,00 EUR za PGD Slovenska Bistrica in v višini 200,00 EUR za PGD Zgornja Bistrica. 
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Predsednik sveta KS je poročal o poteku akcije za odstranitev opuščenih avtomobilov v 
krajevni skupnosti in povedal, da je akcija uspela in da je ostal samo še en opuščen 
avtomobil, ki bo odstranjen v kratkem. 
 
Odgovor Občine Slovenska Bistrica glede Prežihove ulice je KS dobila 04.02.2011. Člani sveta 
KS se z odgovorom ne strinjajo in predlagajo vpogled v dokumentacijo in ogled na kraju 
samem.  
 
Občina Slovenska Bistrica je na KS podala prošnjo za posredovanje podatkov glede višine 
sejnin članov sveta KS. Član sveta KS Saša VIDMAR je predlagal, da za sejnine članom sveta 
KS mora biti predvidena nagrada zaradi boljšega in odgovornejšega dela. Član sveta KS Dušan 
DETIČEK pa je predlagal,  da se ocenijo vsi stroški, ki nastajajo pri delovanju vseh krajevnih 
skupnosti, to je nagrad, sejnin, kilometrin,… in se na podlagi te ocene določijo bolj realne in 
upravičene višine vseh funkcionalnih stroškov. Člani sveta KS so se enotno strinjali, da se na 
Občino Slovenska Bistrica poda odgovor glede posredovanja podatkov o višinah sejnin.  
 
Odgovor: V zvezi vašega dopisa vam sporočamo, da se vsi zahtevani podatki nahajajo na 
Oddelku za finance na Občini Slovenska Bistrica. 
 
Član sveta KS Saša Vidmar je na domači naslov prejel dopis stanovalcev Tomšičeve ulice 30a 
glede ureditve parkirnih prostorov. Stanovalci v pismu navajajo nevzdržno stanje zaradi 
parkiranja določenih stanovalcev na zelenici pred blokom, zaradi česar je oviran dostop 
dostavnih vozil do vhoda v blok, zelenica je trajno uničena in zaradi tega ni več primerna za 
igranje otrok, čemur je bila prvotno namenjena. Član sveta KS Jure DETIČEK je opozoril, da je 
predlagana investicija umeščena v plan dela KS že zadnji dve leti, vendar se zaradi finančnega 
staja ni realizirala. Člani sveta so se strinjali z ugotovitvami, zaradi česar je ureditev parkirišč 
na Tomšičevi 30a-30-32 prioritetno uvrščena v plan dela KS za leto 2011. Člani sveta KS so 
zadolžili člana sveta KS Saša VIDMAR-ja, da pripravi oceno stroškov te investicije. Člani sveta 
KS se strinjajo, da bi se investicija financirala iz postavke proračuna »Tekoče vzdrževanje«. 
 
Predsednik sveta KS je predlagal, da se za občane uvedejo uradne ure enkrat mesečno na 
sedežu KS Pohorski odred. Uradne ure bi bile vsako prvo sredo v mesecu med 17.00 in 19.00 
uro s pričetkom v mesecu aprilu. Občanom se bo posredovalo obvestilo o uvedbi uradnih ur 
KS.  
 
Sklep 12: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o uvedbi uradnih ur KS Pohorski odred. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


