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ZAPISNIK  

6. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 08.12.2011 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 5. redne seje Sveta KS z dne 30.09.2011 

3. Aktualne zadeve : 

      a) Javna razgrnitev Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena 

      b) Obravnava problematike s strani krajanov KS Pohorski odred  

      c) Obravnava vlog  za donacije        

      d) Drugo – obravnava  dopisov, predlogi, pobude članov Sveta KS 

      e) Tekoče zadeve     

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 6. 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 5. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 5. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) S strani KS Pohorski odred je na javni razgrnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena bil prisoten podpredsednik KS Dušan DETIČEK. KS 
Pohorski odred nima nobenega spomenika lokalnega pomena. Podpredsednik pa je 
na sestanku podal pobudo, da se spomenik »Bombaša« v centru mesta razglasi za 
spomenik lokalnega pomena.   

 
b) Člani sveta KS so obravnavali naslednje problematike s strani krajanov: 

 
V zvezi z problematiko OŠ Pohorski odred je član sveta KS Saša VIDMAR pojasnil stanje in 
predlagal sklic izredne seje Občinskega sveta. V razpravi so se člani sveta KS strinjali, da se je 
potrebno povezati s svetom zavoda OŠ in skupaj poizkusiti rešiti če ne vsaj omiliti nastalo 
situacijo. Nujno potrebna je sanacija strehe in podov zaradi azbesta. 
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Krajanka Lidija BEDENIK se je obrnila na KS s prošnjo za sanacijo lokalne ceste. Člani sveta KS 
so bili enotnega mnenja, da je omenjeno cestišče v slabem stanju in potrebno obnove oz. 
sanacije. Projekt bo prioritetna naloga KS. 
 
V zvezi z dopisom Oddelka za okolje in prostor o skupnem zavarovanju premoženja je KS 
Pohorski odred podala svoje mnenje 16.12.2010. 
 
20.10.2011 je potekal zbor krajanov Spodnje Ložnice na katerem so bili sprejeti sklepi, ki jih 
je predsednik KS v dopisu poslal na Občino Slovenska Bistrica in do danes KS še ni prejela 
odgovora. Predsednik je 01.12.2011 poslal dopis tudi na Prometni inšpektorat Republike 
Slovenije. 
 
Predsednik svata KS je na glasovanje podal predlog za nakup pokrovov za kanalizacijo zaradi 
varnosti. 
 
Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo nakup pokrovov. 
 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o imenovanju Ženskega 
pevskega zbora DPD Svoboda za Romihova priznanja. 
 
Predsednik svata KS je na glasovanje podal predlog o imenovanju inventurne komisije KS 
Pohorski odred.  
 
Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o imenovanju inventurne 
komisije KS Pohorski odred v naslednji sestavi: 
 
Predsednik inventurne komisije: Dr. Peter CVAHTE 
Član inventurne komisije: Samo PRAPROTNIK 
Član inventurne komisije: Tomaž GODEC 
 

c) Pri obravnavi vlog za donacije so člani sveta KS sprejeli naslednje sklepe: 
 
SKLEP 6: DRUŠTVU SOŽITJE – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Slovenska Bistrica se odobri donacija v višini 100,00 EUR. Sklep je bi soglasno sprejet. 
  
SKLEP 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR DRUŠTVU 
UPOKOJENCEV SLOVENSKA BISTRICA, Leskovarjeva 1, 2310 Slovenska Bistrica. 
 
SKLEP 8: Člani sveta KS so soglasno zavrnili prošnjo RIC SLOVENSKA BISTRICA za izvedbo 
dogodka »Silvestrovanje na Trgu svobode v Slovenski Bistrici«. 
 
SKLEP 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 200,00 EUR 2. Osnovni 
šoli Slovenska Bistrica za tiskanje knjige z izbranimi pravljicami.  
 
Sklep 10: KS Pohorski odred bo za humanitarne namene obema osnovnima šolama v KS 
(OŠ Pohorski odred, 2. OŠ Slovenska Bistrica) prispevala po 150,00 EUR vsaki. Sklep je bil 
soglasno sprejet. 
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d) Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS, da je parkirni prostor v Tomšičevi ulici 

2-4 v denacionalizacijskem postopku. 
 

Predsednik sveta KS se je pogovarjal z ostalimi predsednik mestnih KS in skupaj so si 
bili enotnega mnenja, da so mestne KS zelo zapostavljene s strani občine v zvezi z 
izvajanjem projektov. Vse mestne KS so si enotnega mnenja, da je nujno potrebno 
uredit avtobusno postajo, ki jo tako veliko mesto potrebuje, da je potrebno pridobiti 
zaključno bilanco in poročilo za projekt »Mrliška vežica«, »2. OŠ«. Za omenjeno 
problematiko bodo uredili sestanek z županom. 
 
SKLEP 11: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep, da predsedniku sveta KS dodelijo 
pooblastila za zastopanje interesov KS Pohorski odred na skupnih sestankih 
predsednikov mestnih KS. 
  
Član sveta KS PRAPROTNIK Samo je opozoril, da na Partizanski cesti manjkajo 
označbe. KS bo z dopisom opozorila Oddelek za okolje in prostor. 
 
Član sveta KS CVAHTE Peter je opozoril, da Zavod za šport Slovenska Bistrica 
neupravičeno zapira športne objekte in zaračunava uporabo. Člani sveta KS so si 
enotnega mnenja, da je potrebno v zvezi s tem poslati dopis oz. pritožbo na zavod za 
šport in v vednost županu. 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


