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ZAPISNIK  

8. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 31.05.2012 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 7. redne seje Sveta KS z dne 16.03.2012 

3. Aktualne zadeve  

- dogovor v zvezi izpeljave aktivnosti – saniranje ul. V črnec skozi gozd, 

- parkirni prostor v nadaljevanju Tomšičeve do Tomšičeve 30, 

- obravnava predloga o najemu prostorov KS s strani podjetja Ibis, 

- poročilo »CVETNI PETEK«. 

4. Razno 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 8. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da so prisotni štirje člani sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Saša 
VIDMAR in Jure DETIČEK. 
 
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 7. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 7. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) V zvezi z saniranjem ulice V črnec je predsednik sveta KS pridobil dva predračuna za 
izvedbo del in opravil pregled stanja. Ugotovljeno je bilo, da bo potrebno opraviti 
razgovore z lastniki zemljišč zaradi odvodnjavanja. Člani sveta KS so bili enotnega 
mnenja, da se bo za izvedbo del izbralo najugodnejšega ponudnika in da za izbiro 
pooblastijo predsednika sveta KS.  
 

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da za izbiro izvajalca 
sanacije ulice V črnec pooblastijo predsednika sveta KS. 
 

b) V zvezi z nadaljevanjem izgradnje parkirišč ob javni poti v Tomšičevi ulici je svet KS 
prejel odgovor občine. Člani svet KS so se po razpravi odločili, da obvestijo mestno 
redarsko službo o omenjeni problematiki nepravilnega parkiranja na zelenici. 

 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da se v zvezi s problematiko 
nepravilnega parkiranja obvesti in zadolži mestno redarsko službo.  
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c) Pri obravnavi predloga o najemu prostorov KS s strani podjetja Ibis so bili člani sveta 
KS enotni, da sprejemajo stališče etažnih lastnikov o najemu prostorov za potrebe 
delovanja KS. Mesečna najemnina znaša 60,00 EUR in se poravna v enem obroku do 
konca aktualnega mandata. 

 
Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o najemu prostorov. 

 
d) V poročilu o izvedbi »Cvetnega petka« je predsednik sveta KS povedal, da je projekt 

bil uspešno izveden in da je prihodek od najemnin znašal 3.790,00 EUR. Člani sveta so 
predlagali, da se predsedniku izplača nagrada za uspešno izvedbo projekta. 

 
Sklep 6: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o izplačilu nagrade 
predsedniku KS v višini 500,00 EUR za uspešno izvedbo »Cvetnega petka«. 
 

e) Predsednik sveta KS je povedal, da občina še vedno ni podala odgovora glede 
financiranja izgradnje mrliške vežice in predlagal, da bi se morali za hitrejšo rešitev 
povezati z ostalimi mestnimi KS. 

 
f) Predsednik sveta KS je povedal, da je bila poslana zahvala in podpora občanu 

Edmundu POGOREVCU za prizadevanja za vzpostavitev t.i. »Zida spominov« na 
pokopališču. 

 
g) Na RIC Slov. Bistrica so bili poslani predlogi članov sveta KS za trajnostni razvoj 

občine. 
 

h) Na prošnjo krajanov za postavitev prometnih ogledal je bilo na občino poslano 
zaprosilo. 

 
i) Izvedeno je bilo izplačilo nadzornemu odboru KS. 

 
j) Glede vzdrževanja in ažuriranja spletne strani KS so člani sveta KS sprejeli naslednji 

sklep: 
 
Sklep 7: Za vzdrževanje in ažuriranje spletne strani KS se zadolži člana sveta KS DETIČEK 
Jureta, za kar bo  prejel 30,00 EUR mesečno, izplačilo pa se bo izvrševalo 2x letno. Sklep je 
bil soglasno sprejet. 
 

k) S strani članov sveta KS je bil podan predlog, da je potrebna celovita rešitev smernih 
tabel za tovarno Impol zaradi vožnje tovornjakov po napačnih in neprimernih cestah. 

 
l) Člani sveta KS so bili v razpravi enotnega mnenja, da je novi predlog za zahodno 

obvoznico slabši in stališče KS je, da se ponovno obravnava stari predlog. Stališče KS 
bo posredovano občinskemu svetu. 

 
 
Sklep 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR podjetju 
Impos d.o.o. za izvedbo »Petice«. 
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Sklep 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR KUD-u 
Slomšek. 
 
Sklep 10: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR DPD 
Svoboda. 
 
Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne čase v 
KS Pohorski odred: 

- Obratovalni čas za okrepčevalnico SABINA 
- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 24.03.2012 PLESNI KLUB SAŠO 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.28 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


