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ZAPISNIK 

 

14. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v sredo, dne 18.10.2017 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 13. redne seje   Sveta  KS  

      3.   Aktualne zadeve 

      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 14. redne seje sveta KS ugotovi, 

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

JAMNIKAR, Irena-Leonida KROPF,  dr. Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK. Odsoten je 

Tomaž GODEC.  

 

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 13. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 13. redne seje sveta 

KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3)  

Aktualne zadeve 

 Predsednik seznani člane sveta KS, da je investitor Sodexo prehrana, prejel soglasje 

za rekonstrukcijo priključka na območju varovalnega pasu javne poti ob Tomšičevi ulici 

Slov. Bistrica. 

 Predsednik seznani člane sveta KS o problematiki večnamenskega objekta  v 

Tomšičevi ulici 9 Slov. Bistrica. Nadalje pove, da je v zvezi problematike in zadrževanja 

neznanih oseb v samem objektu seznanil policijsko postajo Slov. Bistrica in 

medobčinski inšpektorat Slov. Bistrica, ter jih zaprosil za ukrepanje. 

 Član sveta Samo Praprotnik poda pobudo glede neurejene povezave obvoznice, ki 

vodi v smeri Kajuhove ulice, zaradi novozgrajenega hodnika za pešce. G. Detiček 

doda, da je tudi nepravilno postavljena tabla/označitev Slov. Bistrica, saj je le ta 

postavljena na novem krožišču na koncu Kajuhove ulice. 

Sklep 3: Predsednik pove, da v kolikor pristojni občinski organ ne bo zagotovil odmere 

in saniranje vozišča, bo odmero naročila KS. Predsednik bo pozval ustrezne organe, da  

pravilno namestijo tablo Slov. Bistrica. 
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Predsednik KS seznani člane, da smo kot KS prejeli s strani krajanov več pobud za ureditev 

zelenih mej v Kajuhovi in Špindlerjevi ulici. V tej zvezi pove, da bo kot občinski svetnik podal 

pobudo g. županu, za ureditev zelenih mej v zgoraj navedenih ulicah. 

 

Predsednik  seznani člane o ponovni vlogi, ki je bila podana na Občino Slovenska Bistrica s 

strani kmetije Ropret-Stegne za postavitev prodajnega avtomata – Multmat in sicer na parc. 

štev. 896/9 k. o. Slovenska Bistrica. To je v ovinku  nasproti večstanovanjske zgradbe 

Tomšičeva ulica 30/a . 

Sklep 4: Člani Sveta KS potrdijo tudi novo lokacijo, v kolikor bodo izpolnjeni vsi 

zakonski pogoji s strani  vlagatelja kmetije Ropret-Stegne za postavitev prodajnega 

avtomata na zemljišču, ki je javno dobro oz. v občinski lasti.  

AD4)  

Razno: 

 Predsednik KS predlaga, da bo naslednja, zaključna seja za leto 2017 v četrtek, dne 

7.12.2017  ob 18:00. 

 Predsednik sveta KS, da v potrditev račun iz dne 18.10.2017 Mercator d.d. enota Slov. 

Bistrica v višini 60,35 EUR. 

3. Svet KS je v tem času podal 3x potrdilo o seznanitvi s prireditvijo in 2x Soglasje za 

podaljšan obratovalni čas. 

 

Svet KS Slov. Bistrica se soglasno strinja z naslednjimi donacijami: 

-Društvo Fridina Mišnica - 100 EUR, 

-MOUNTAIN BOARD KLUB 2310 -  100 EUR, 

-MTZ - Bistriške podobe -100 EUR, 

-Ameriško društvo   WEREWOLVES - 100 EUR, 

-Društvo Združenje borcev 100 EUR, 

-Društvo sožitje 100 EUR, 

-RIC Novo leto 100 EUR, 

-RK Slov. Bistrica - obdaritev otrok 500 EUR. 

 

Drugih pobud ni bilo. 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta 

KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    

____________________ 


