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ZAPISNIK  

7. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 16.03.2012 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 6. redne seje Sveta KS z dne 08.12.2011 

3. Aktualne zadeve  

4. Razno 

 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 7. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Saša 
VIDMAR, Jure DETIČEK, Tomaž GODEC, Peter CVAHTE. Odsoten  s seje je član sveta KS 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 6. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 6. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Svet KS Pohorski odred je na občino poslal dopis v zvezi z nedokončanim projektom 
»Prežihova ulica«. Odgovora svet KS s strani občine Slovenska Bistrica ni prejel. Člani 
sveta KS so enotnega mnenja, da se za odgovore pozove župana občine.  
 

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da se za odgovore v zvezi z 
nedokončanim projektom »Prežihova ulica« pozove župana občine Slovenska Bistrica. 
 

b) Svet KS Pohorski odred je na Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica 
poslal predlog o postavitvi ustrezne prometne signalizacije za prepoved vožnje za vsa 
tovorna motorna vozila (razen za dostavo) v dolžini celotne Kajuhove ulice saj bi se s 
tem preprečilo nadaljno poškodovanje vozišča. 

 
c) Svet KS Pohorski odred je s strani najemnika objekta PUB BELI KONJ prejel prošnjo za 

najem javnega zemljišča evidentiranega pod ZKV 1461, parcelno številko 748/1, ki je v 
lasti občine Slovenska Bistrica, za ureditev letne terase.  

 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o izdaji soglasja za najem 
omenjenega zemljišča v skladu z najemno pogodbo do 31.12.2014. 
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Svet KS Pohorski odred je s strani KRAJEVNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA POHORSKI 
ODRED prejel poročilo o namensko porabljenih sredstvih, okvirni finančni načrt KO RK za leto 
2012 in prošnjo za donacijo. 
 
Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o dodelitvi donacije KO RK 
POHORSKI ODRED za izvedbo predvidenega programa. 
 

d) Svet KS Pohorski odred je s strani občana POGOREVC Edmunda prejel predlog za 
ureditev starih nagrobnikov oz. »ZIDA SPOMINA« na pokopališču. Člani sveta KS so se 
strinjali s pobudo. 

 
SKLEP 6: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep, da se KS Pohorski odred 
pridružuje prizadevanjem za postavitev t.i. »ZIDA SPOMINOV« na slovenjebistriškem 
pokopališču ob predpostavki, da sama KS nima finančne obveznosti s projektom. 
  

e) Svet KS Pohorski odred je s strani Ministrstva za promet R Slovenije prejel odgovor v 
zvezi s problematiko na regionalni cesti na področju Spodnje Ložnice, v katerem je 
navedeno, da pogoj za označitev prehoda za pešce ni izpolnjen in, da bo kljub temu  
DRSC naročila štetje prometa in na podlagi pridobljenih podatkov preverila potrebo 
po označitvi prehoda za pešce. 

 
f) Svet KS Pohorski odred je s strani Občine Slovenska Bistrica prejel vabilo za udeležitev 

v vseslovensko akcijo »Očistimo Slovenijo 2012«. KS Pohorski odred akcijo podpira, v 
samo akcijo pa KS ni bila vključena, saj je KS naredila vse potrebno, da so črna mesta 
v KS bila urejena tekom leta. 

 
g) V zvezi s problematiko podiranja dreves je KS pridobila s strani Oddelka za okolje in 

prostor občine Slov. Bistrica seznam planiranih vzdrževanj dreves v naši KS. 
 

h) Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012 je svet 
KS sprejel naslednji sklep: 

 
SKLEP 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep o pooblastitvi predsednika sveta krajevne 
skupnosti Pohorski odred za izdajo sklepov o prerazporeditvi pravic porabe. 
 
SKLEP 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili predložen račun št. 3657 za nakup kartuš. 
 
SKLEP 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 300,00 EUR PGD 
Slovenska Bistrica ob praznovanju 140. obletnice. 
 
Sklep 10: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 200,00 EUR PGD 
Zgornja Bistrica. 
 

i) Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS o dosedanjih aktivnostih v zvezi z 
izvedbo »Cvetnega petka«. Povedal je, da so vsa dovoljenja urejena in da je vse 
pripravljeno za nemoteno izvedbo projekta. 
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Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne 
čase v KS Pohorski odred: 
- Obratovalni čas za gostišče L'ARMONIA 
- Obratovalni čas za BAR TEN-TOP 
- Obratovalni čas za gostilno GAMS KLUB 
- Obratovalni čas za gostilno PUB BELI KONJ  
- Obratovalni čas za gostilno LIFE 
- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 07.01.2012 JUDO KLUB IMPOL  
- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 22.01.2012 JUDO KLUB IMPOL 
- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 18.02.2012 GAMS KLUB 
- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 10.03.2012 BOKS KLUB SL. BISTRICA 
- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 17.03.2012 GAMS KLUB 
- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 24.03.2012 GAMS KLUB 

 
Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS o podpisu letne pogodbe za predsednika sveta 
KS Pohorski odred. 
 
Predsednik sveta KS je predstavil poročilo o stroških KS v zvezi z mrliško vežico. Ugotovljeno 
je bilo, da so pridobljeni podatki nepopolni, zato bo svet KS ponovno pozval odgovorne za 
dopolnitev manjkajočih podatkov.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


