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ZAPISNIK 

 

10. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v sredo, dne 26.10.2016 s pričetkom ob 

18.00 uri, v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24, 2310 Slovenska Bistrica. 

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Potrditev  Zapisnika 9. redne seje   Sveta  KS  z dne  22.6. 2016 in 1. izredne seje    Sveta     KS  

  z dne 20.9.  2016  

3. Aktualne zadeve : 

- obravnava predloga Rebalansa proračuna za leto 2016 

- Poročilo o izvedenih sanacijah, ter delih, ki jih sofinancira KS, 

- Obravnava odzivnega poročila NO Slov. Bistrica, v kolikor bo prejeto 

- Predlog za novoletno oglaševanje – objava v medijih, 

- Potrditev izbranega ponudnika za izgradnjo JR v Prvomajski ulici 

 

4. Razno 

     - Vloge za dotacije, izdana soglasja, potrditev računov      

     - Drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS 

      

   

 

AD1) Predsednik Sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 10. redne seje sveta KS ugotovi, da 

so prisotni naslednji člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Jelka JAMNIKAR, Tomaž 

GODEC, Samo PRAPROTNIK in dr. Peter CVAHTE. Odsotna Irena Leonida KROPF 

 

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 9. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo Zapisnik 9. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

Predsednik da na glasovanje potrditev Zapisnika 1.izredne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo Zapisnik 1. izredne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3) Aktualne zadeve 

a)Obravnava predloga Rebalansa proračuna KS Pohorski odred za leto 2016 
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Predsednik KS poda osnovne podatke iz Rebalansa proračuna KS za leto 2016, ter pove, da je v 

Rebalansu viden zmanjšan prihodek za KS, prav tako seznani člane o še letošnjih investicijah KS, 

ki so pri Rebalansu že upoštevane. Pri tem navede nivojsko zvišanje križišča Prežihova ulica z 

Ulico Ob stadionu v višini 11.000 eurov, sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema-cevi v 

višini 3500 eurov in sofinanciranje izgradnje hodnika za pešce v višini 8000 eurov- javna 

razsvetljava. Poudari, da je razpis za vse tri investicije vodila občinska uprava Občine Slovenska 

Bistrica, ki je tudi izbrala izvajalce. 

Tomaža GODCA in Jelko JAMNIKAR zanima, ali so vse KS primerjalno obravnavane pri 

zmanjšanju na prihodkovni strani, predvsem na področju investicij.  

Predsednik odgovori, da mu ti podatki niso znani, več bo znanega po obravnavi Rebalansa na 

seji občinskega sveta. 

Nadalje se izpostavi tudi saniranje prostorov bivšega CROUZEJA na Partizanski 24, predvsem 

velikost sanacije, za katero pa ni bilo zaznati nikakršnega poziva oz. razpisa za dela.  

 

Tomaž GODEC in dr. Peter CVAHTE izpostavita tudi talne označbe – parkirnih prostorov v samem 

naselju večstanovanjskih zgradb Tomšičeva, Prvomajska, Šolska in Ul. Pohorskega odreda, 

katere imamo že tri leta dogovorjena oz. odobrena s strani Oddelka za okolje in prostor. 

V tej zvezi predsednik pojasni, da je bil prejšnji teden 19.10.2016 skupaj s predstavnikom 

Komunale in podizvajalcem na ogledu samega naselja, kjer je bilo tudi na samem kraju 

pokazano, kjer so parkirne površine občinske in kje so v last PTU-ja. 

DR. Peter CVAHTE poda pobudo, da v kolikor ne bodo do aprila leta 2017 parkirni prostori-talne 

označbe obnovljene, bo KS sama poiskala izvajalca, račun pa bo izstavljen Komunali Sl. Bistrica. 

 

Sklep 4: Člani sveta KS soglasno potrdijo seznanitev Rebalansa proračuna KS 2016. 

Sklep 5: Predsednik pisno pozove direktorja Občinske uprave, da poda obrazložitev glede  

                izvajanja del v prostorih na Partizanski ulici št.24 

Sklep 6: V kolikor Komunala ne bo obnovila talnih označb- parkirni prostori do aprila 2017, KS  

               poišče izvajalca, račun pa izstavi Komunali Sl. Bistrica. 

 

b) Predsednik KS seznani člane o saniranju krožišča pri Impolu, prijazno tudi invalidom, razširitev 

križišča Špindlerjeva – Ul. Ob stadionu, nadalje pa seznani tudi o investicijah izgradnja pločnika 

pri Domu starejših, Tomšičeva v višini 8000 eur- javna razsvetljava, Vodovnikova ulica 3500 eur-

kanalizacija in 11.000 eur nivojsko zvišanje v križišču Prežihove ulice z Ul. Ob stadionu. 

 

Sklep 7: Svet potrdi investicije Dom starejših, Vodovnikova ulica in križišče Prežihove ulice z  

               Ul. Ob stadionu. 

 

c)Predsednik Sveta KS seznani člane sveta  z Končnim poročilom NO po opravljenem nadzoru o 

finančno materialnem poslovanju KS Pohorski odred za leti 2014 in 2015, ter odpre razpravo. 

Ob tem pojasni, da se NO ni opredelil na Odzivno poročilo KS, predvsem ki se nanaša na 

delovanje računovodstva, ki v celoti vodi računovodstvo KS Pohorski odred. 
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Samo PRAPROTNIK pove, da ga preseneča samo Poročilo NO, ter da se niso opredelili do 

pripomb, ki jih je podal Svet KS-a.  

Dušan DETIČEK pove, da je prav, da tudi Poročilo in Odzivno poročilo KS-a podamo na spletno 

stran KS.  

Tomaž GODEC predlaga, da se na spletni strani KS objavi takoj, ko bo NO Občine objavil 

dokončno poročilo na spletni strani Občine Slovenska Bistrica. 

 

 Sklep 8: Svet potrdi predlog, da se objavi Poročilo o nadzoru  o finančno materialnem stanju 

                KS, po uradni objavi NO na spletni strani Občine Slovenska Bistrica. 

 

 

d)Predsednik Sveta KS člane opomni, da je potrebno razmisliti glede novoletnega voščila 

krajankam in krajanom, ter predlaga, da se voščilo objavi na KTV in v Informatorju, kateri bo 

izšel v začetku decembra, ter ga bo prejelo vsako gospodinjstvo v Občini. Prav tako predlaga, da 

se pozove še preostale tri mestne KS, da podamo skupno voščilo, v nasprotnem primeru pa 

voščilo podamo sami. 

Tomaž GODEC in dr. Peter CVAHTE povesta, da je potrebno preveriti, ali je objava v Informatorju 

plačljiva, glede na to, da je to glasilo Občine Slovenska Bistrica, prav tako pa za KTV, ker gre v 

danem primeru za Javni zavod. 

 

Sklep 9: Svet KS sprejme sklep, da se preveri o plačljivosti voščila v Informatorju in Javnem 

               zavodu KTV. Prav tako predsednik pozove predsednike preostalih treh mestnih KS, o 

              skupnem voščilu, v nasprotnem primeru pa voščilo podamo sami kot KS Pohorski 

              odred. 

 

e) Predsednik pove, da je skladno s proračunom za leto 2016 pridobil predračun v zvezi 

    dograditve javne razsvetljave- tri svetila v Prvomajski ulici od št. 3-7. Ponudbo je podal KORMI 

d.o.o, dočim je Matjaž Medved s.p. po e pošti sporočil, da je v letošnjem letu popolnoma 

zaseden. Višina predračuna je 6.879,88 eur. 

 

Sklep 10: Svet KS soglasno potrdi predračun, prav tako pa pooblasti predsednika KS za 

                 realizacijo izgraditve javne razsvetljave. 

 

f) Predsednik KS seznani člane s pismom Katarine Kavčič, Prvomajska 6 in odgovorom, ki ji je bil 

posredovan s strani KS. Pismo navaja problematiko hrupa in poškodbe na večstanovanjski 

zgradbi s strani mladoletnikov, ki na zelenici za stanovanjsko zgradbo med Tomšičevo 23 in 

Prvomajsko 6 igrajo nogomet, delajo škodo na samih objektih in podobno. Prav tako predsednik 

pove , da je prejel tudi več telefonskih pritožb stanovalcev iz obeh blokov. 

V tej zvezi je povedal, da sam meni, da je potrebno nekaj ukreniti, da se zagotovijo stanovalcem 

normalni pogoji bivanja. Zato je skupaj z Oddelkom za okolje in prostor in predstavnikom 
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Komunale d.o.o. opravil ogled, ter zaprosil za pripravo predračuna zasaditve travnih površin, s 

katero bi se preprečilo nadaljnje uničevanje objekta in boljša kvaliteta bivanja stanovalcev. 

Predstavi slikovno, izgled zasaditve, ter predračun za hortikulturno ureditev, ki ga je pripravila 

Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica, v višini 1.217,07 eura. 

 

 Sklep 11: Svet KS soglasno potrdi predračun, ter pooblasti predsednika za realizacijo. 

 

AD4) Razno: 

Predsednik KS seznani člane, da se je udeležil srečanja starejših 7.10.2016 iz območja KS 

Pohorski odred. V ta namen je tudi kupil cvetje, ter predloži račun št. P1-1-7969 v višini 33,00 

eur, ter ga da v potrditev. 

 

Sklep 12: Svet KS soglasno potrdi račun. 

 

Na podlagi sklepa sveta KS smo donirali sredstva naslednjim organizacijam in društvom:  

- RIC-u Slov. Bistrica  za izvedbo božično – novoletnih prireditev  v višini 100€ 

- Otroško in mladinsko društvo Fridina mišnica v višini 100€ 

- Klubu  ameriških nogometašev Sl. Bistrica Werewolves  v višini 100€ 

- RK –KO Pohorski odred za obdaritev otrok  ob božično-novoletnih praznikih socialno  

ogroženih otrok iz območja KS Pohorski odred v višini 500 EUR 

 

Svet KS je obravnaval tudi vlogo AKUD Jurija Vodovnika, ki je podalo vlogo za pomoč pri izvedbi 

prireditve ansambla Poskočni muzikanti pri prireditvi »POSKOČNO NA POSKOČNE«. 

 

Sklep 13: Svet KS soglasno ugotovi, da gre v danem primeru za komercialno prireditev z  

                 vstopnino in ne za neprofitno organizacijo oz. društvo, zato ne moremo v danem  

                 primeru donirati  denarnih sredstev. 

 

 

Predsednik KS seznani člane sveta, da je bilo od zadnje seje sveta izpisanih 10 krat seznanitve s 

prireditvijo in 1 krat podano soglasje za delovni čas in 4 krat prejeto Soglasje v vednost.  

 

Drugih pobud ali predlogov s strani prisotnih ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:50 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisal:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Ludvik Repolusk                                                                                               Ludvik Repolusk 

_________________                                                                                    ____________________ 


