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ZAPISNIK 

 

16. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v sredo, dne 17. 1. 2018  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 15. redne seje   Sveta  KS  z dne  7. 12.  2017  

     

3. Aktualne zadeve 

- obravnava pripravljenega proračuna za leto 2018,-  2. obravnava  

-  program dela za leto 2018 ( - naprave na prostem,  asfaltiranje dela Finžgarjeve  

ulice, izgradnja sprehajalne poti med Tomšičevo ulico in Ul. Pohorskega odreda, 

sanacija jarkov in obnova bankin v naselju Sp. Ložnica,  tekoče vzdrževanje cest  

na območju KS,  

- izvedba prireditve »CVETNI PETEK 2018«  

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 16. redne seje sveta KS 

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

Jelka JAMNIKAR,   dr. Peter CVAHTE, Tomaž GODEC in Samo PRAPROTNIK. 

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 15. redne seje KS Pohorski 

odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 15. redne seje 

sveta KS 

Pohorski odred. 

 

AD3)  

Aktualne zadeve; 

- Predsednik Sveta KS Ludvik Repolusk  seznani člane Sveta KS, da se je tega 

dne sestal na povabilo  župana dr. Ivana Žagarja pri obravnavi proračuna KS, 

ki je pripravljen za 2. obravnavo. V tej zvezi pove, da je bilo dogovorjeno, da 
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bo oboje stranska participacija pri izgradnji naprav ma prostem, prav tako pri 

izgradnji sprehajalne poti med  Tomšičevo ulico in Ul. Pohorskega odreda po 

sanaciji kanalizacijskega sistema. Nadalje predlaga, da se asfaltira del 

Finžgarjeve ulice, sanacija jarkov in bankin na območju Sp. Ložnice, ter 

tekoče vzdrževanje cest na območju KS. 

-  

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo program dela za leto 

2018 in pripravljen proračun KS za leto 2018, za 2. obravnavo Občinskega  sveta 

Občine Slov. Bistrica. 

 

Predsednik Sveta KS nadalje poda v obravnavo  izvedbo prireditve »CVETNI PETEK 

2018 » 

Sklep 4: Svet KS potrdi , da se tako kot vsako leto sklene Podjemna pogodba z 

Ludvikom Repoluskom za izvedbo prireditve pod enakimi pogoji, kot prejšnja leta 

– 500 EUR neto, ter   poravnavo  ostalih stroškov, ki v tej zvezi nastanejo.  

 

Predsednik Sveta KS seznani člane Sveta z Zapisnikom popisne komisije, v sestavi 

Dušan Detiček-predsednik in člana dr. Peter Cvahte in Samo Praprotnik. Na podlagi 

popisa se ugotovi, da je predlog Popisne komisije, da se na novo  

- vpiše kot osnovno sredstvo pod postavko 0213 INFRASTRUKTURNI 

OBJEKTI  

a) Avtobusno postajališče- čakalnica  TIP ANK2-160  

  In  

- odpiše kot osnovno sredstvo –  0410 DROBNI INVENTAR  

a) pod zaporedno štev. 22 – GSM – mobitel Samsung C6112 in  

b) pod zaporedno štev. 23 – mobitel Samsung Galaxy Grand duos 

 

Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo ugotovitve Popisne 

komisije in predlagana odpisa osnovnih sredstev 2 x odpis GSM aparatov, kot 

tudi dodatno vpis novo zgrajeno avtobusno postajališče- INFRASTRUKTURNI 

OBJEKTI 

 

Predsednik Sveta KS seznani člane Sveta o pisnem obširnem obvestilu krajana iz 

Šolske ulice 12, Slov. Bistrica, ki podaja pritožbo zoper nosilca gostinske dejavnosti na 

naslovu Šolska ulica 10 »BAR CESAR«. V tej zvezi je zaradi objektivne informiranosti  

zaprosil PP Slovenska Bistrica, ali in koliko krat so ukrepali v navedenem lokalu v letu 

2017. Prav tako pa je predsednik dne 17.1.2018 opravil tudi razgovor z nosilcem 

gostinske dejavnosti »BAR  CESAR« 

 

Sklep 6: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno ugotovijo, da Svet KS ni organ, 

ki izdaja dovoljenja. Iz samega dopisa pa izhaja, da je prijavitelj v vednost 

posredoval dopis tudi pristojnim organom, zato predsednik v takšni obliki tudi 

odgovori prijavitelju, ter da ima pravico povprašati o povzetih ukrepih pristojnega 

organa. 
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AD4)  

Razno; 

 

Predsednik Sveta KS seznani člane , da je  bilo od zadnje seje  izdanih šest (6) Soglasij 

o obratovalnem času s podaljšanim obratovalnim časom in dva (2) Potrdila o seznanitvi 

s prireditvijo na območju KS Pohorski odred.  

 

Drugih pobud ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal:                                                                    Predsednik sveta KS: 

Ludvik Repolusk                                                                        Ludvik Repolusk  

_________________                                                           ____________________ 


