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ZAPISNIK 

 

11. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 9.12.2016 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 10. redne seje   Sveta  KS  z dne  20.9. 2016  

3. Aktualne zadeve : 

- Poročilo o izvedenih delih, ki jih sofinancira KS 

- Program dela na podlagi proračuna za leto 2017 

- ostalo 

4. Razno 

     - Vloge za dotacije, izdana soglasja, potrditev računov      

     - Drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS      

5. Tekoče zadeve     

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 11. redne seje sveta KS ugotovi, da 

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

Leonida KROPF,  dr. Peter CVAHTE Tomaž GODEC. Odsoten: 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 10. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 10. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3)  

Aktualne zadeve 

a) V Tomšičevi ulici proti domu za starejše smo uspešno zaključili hodnik za pešce z javno 

razsvetljavo (KS sofinancirala javno razsvetljavo v višini 10.000 EUR). Takoj v 

spomladanskih mesecih je potrebno urediti talno in vertikalno signalizacijo (prehodi za 

pešce in prometni znaki). 

b) Uspešno je bilo sanirano nivojsko križišče Prežihove z ulico ob Stadionu (11.000 EUR). Za 

zgoraj oba navedena projekta je Občina Slovenska Bistrica  vodila postopek od razpisa 

do izvedbe. 

c) Uspešno je bilo sanirano odvodnjavanje na otoškem igrišču ob Tomšičevi ulici 25/27. 
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d) Prav tako je bila uspešno opravljena zasaditev javne površine v Prvomajski ulici (v višini 

1217,08 EUR). 

e) Potrebno je dokončati označitev parkirnih mest v samem blokovskem naselju, saj le-to 

ni bilo dokončano zardi vremenskih razmer. 

f) Izgradili smo javno razsvetljavo v Prvomajski ulici od 3 do 7 v višini 6.897,88 EUR po 

predračunu, ki ga je pridobila KS. 

 

 

Program dela na podlagi proračuna za leto 2017 

Svet KS je obravnaval proračun KS v prvem branju in na podlagi tega sprejel sklep, da bo glede 

na razpoložljiva dodeljena sredstev v 2017 opravila naslednje naloge: 

- Po zaključku predvidene sanacije kanalizacije med Tomšičevo ulico in ulici Pohorskega 

odreda financira izgradnjo pešpoti in dograditev cca 15 m pločnika v Tomšičevi ulici v 

skupni vrednosti cca 25.000 EUR, 

- sanirati igrala na vseh treh otroških igriščih in sicer v ulici Pohorskega odreda, Tomšičevi 

ulici in Prvomajski ulici po predhodno zbrani najugodnejši ponudbi za obnovitev igral. 

- Izgraditi še javno razsvetljavo v manjkajočem delu   Prvomajske ulice, 

- V Spodnji Ložnici peskanje, poglobitev jarkov, ureditev bankin v samo naselje, kjer so 

sredstva predvidena iz postavke tekoče vzdrževanje cest, 

- izvedba cvetnega petka v 2017 pod enakimi pogoji kot prejšnja leta. 

-  

Jelka Jamnikar sprašuje, zakaj je predvidena manjša postavka pri izvedbi prireditvi cvetni petek. 

Predsednik g. Ludvik Repolusk pojasni, da je glede na novo zasedenost prostorov (bivši Crouzet) 

pričakovati manj prodajnih prostorov, zaradi tega so tudi predvidena manjša denarna sredstva. 

 

Potrditev naslednjih računov: 

- Izgradnja javne razsvetljave v višini 6.897,88 EUR 

- Zasaditev zelenice v Prvomajski ulici v višini 1.217,08 EUR 

- Nakup izdelkov Gea Slovenska Bistrica v višini 159,00 EUR 

 

Sklep: Svet KS soglasno potrdi predlagana plačila na podlagi izstavljenih računov. 

 

Ostalo: 

Predsednik KS seznani člane, da smo poslali voščilo enoti doma dr. Jožeta Potrča v Slovenski 

Bistrica ob 3 obletnici, ter pozove člane, da se udeležijo na podlagi vabil naslednjih prireditev: 

- Društvo invalidov Črešnjevec 13.12.2016 s pričetkov ob 16 uri v Viteški dvorani Slovenska 

Bistrica, 

- območno združenje Slovenka Bistrica za dne 14.12.2016 ob 18 uri v OŠ Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica in dom dr. Potrča Poljčane, enota doma Slovenska Bistrica dne 14.12.2016, v 

enoti doma v Slovenski Bistrici. 
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Drugih pobud ali predlogov s strani prisotnih ni bilo. 

 

 

Na koncu seje predsednik KS Slovenska Bistrica članom sveta zaželi uspešno in zdravo leto 2017, 

ter jih na podlagi sklepa  povabi na zaključek leta. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 


