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ZAPISNIK  

9. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 27.09.2012 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 8. redne seje   Sveta  KS  z  dne 31.5. 2012 (prejmete po E-pošti) 

3. Aktualne zadeve 

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

- parkirni prostor v nadaljevanju Tomšičeve do Tomšičeve 30, (predlog za bet. korita) 

- obravnava problematike otroških igral Tomšičeva 25 in 27 

- prenos sestanka mestnih KS pri Županu z dne 11.7.2012 

- izdaja mnenja za odkup zemljišča Stanko Brec  

- pregled in analiza dela za dveletno obdobje Sveta KS, pobude, predlogi za nadaljnje 

delo 

4. Razno 
 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 9. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih pet članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Samo 
PRAPROTNIK, Jure DETIČEK in Peter CVAHTE. 
 
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 8. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 8. 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 povedal, da je z izbranim 
izvajalcem dogovorjen rok za izvedbo del, to je 10. oktobra  2012. V mesecu 
novembru je predviden ogled izvedbe del pred uradnim prevzemom.  

 
b) KS je s strani Občine prejela odgovor, da parkirišč na zelenici v Tomšičevi 30 ni možno 

urediti, ker se omenjeno zemljišče nahaja v varovanem zelenem pasu. 
 

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep, da se za rešitev 
problematike nepravilnega parkiranja postavijo betonska cvetlična korita in za izvedbo del 
pooblastijo predsednika sveta KS. 
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c) Člani sveta KS so bili enotnega mnenja, da se v zvezi z igrali preveri volja stanovalcev, 
ki so lastniki zemljišča na katerem so igrala, za kar bo poslan dopis na upravnika – PTZ 
z.o.o..  

 
d) Predsednik sveta KS je predstavil poročilo sestanka predsednikov mestnih KS pri 

županu. 
 
e) V zvezi z odkupom zemljišča je Občina stranki podelila služnostno pravico za odkup. 

 
f) Člani sveta KS so dosedanje delo sveta ocenili kot zelo dobro in da se dosegajo vsi 

zastavljeni cilji. V nadaljnji razpravi pa so podali predloge za nadaljnjo delo v KS: 
 

- Uvesti bi se moral krajevni praznik 
- Poglobiti sodelovanje z javnimi zavodi  
- Okrepiti informiranje krajanov preko spletne strani in ostalih medijev 

 
AD 4) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 4: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Klubu 
študentov Slovenska Bistrica za izvedbo prireditve »Bistriška noč«. 
 
Sklep 5: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Društvu 
Brusnica Slovenska Bistrica za organizacijo otroškega »ŽIV-ŽAVA«. 
 
Sklep 6: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Združenju 
borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica za izvedbo letnega programa organizacije. 
 
Sklep 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Športni 
zvezi občine Slovenska Bistrica za izvedbo tradicionalnega teniškega turnirja. 
 
Sklep 8: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep za donacijo obema OŠ, vsaki po 150,00 EUR 
za izvedbo tradicionalnega dobrodelnega koncerta. 
 
Sklep 9: Člani sveta KS potrdijo sklep za nakup daril za tradicionalno srečanje starejših 
krajanov KS Pohorski odred. 
 
Člani sveta KS so podali pozitivno mnenje za odkup zemljišča navedenega v prejeti prošnji 
krajana Alojza PUŠNIKA. 
 
Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne čase v 
KS Pohorski odred: 

- Izdaja soglasja za izvedbo prireditve 20.10.2012 KŠSB  
- Izdaja soglasja za izvedbo sejma 22.09.2012 AMK CLASSIC 
- Obratovalni čas za okrepčevalnico ŽAR BURGER, PETAR STANKOVIĆ s.p. 
- Obratovalni čas za gostinski lokal H2O CLUB 
- Obratovalni čas za gostinski lokal BAR CYBER CAFFE LEMAX 
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Seja je bila zaključena ob 20.21 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


